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 فتدانكي - تبوريت

 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 لوألا ةعبطلا

 ١848 ( سطسغا) لآ



 ةمدقملا

 نم: رتكأ دله سردي ناك امك :هتاعيرفتو:هباوباو هتاحل سمي ::ةزرغلا ىضنلا نرد انلَو أم
 هطيسبت ىلإ تمار يتلا تالواحملا ةرثك مغرو .دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا دجاسم يف ةنس فلأ

 ىلع أرْبِح تلظ تالواحملا هذه نإف .مويلا بالط ىلإ ةبسنلاب الوانت برقأ هلعجتل هريسيتو

 قيبطتلا ىلإ ريظنتلا ريغ نم اهجرخت ةئيرع ةموكح وأ «ئرقل ممجتم اهل نتحمل ذإ :نزو
 لمعلا

 ريثك عم مهيلع بجاو ليقث ضر هنأكو .هنوملعتب .انبالط ىلع ًابعص تاب دوا وعلا
 وحنلا طيسبتل ةلواحم ّيأ ,نآلا ىتح .برعلا لبقي مل نإ هنأ تْذِجو دقو .روفنلاو مربتلا نم

 ىلإ ةدوعلاو ,هلئاسم يف ثحبلا نيس ةلراغم أب نوح علف الوب نذا هوريستو
 تالراعملا نظعبي تقيس نا مقاولاوربةروما نميرنأ مهيلغ قلطنلا انلك :«هياوبأو هتاحلطسي
 ىلع تعج انفو :تالواخملا هده. نم اطيستو ةّيلوختش نتكأ اذه يباتك ّنكل .لاجملا اذه يف
 يذلا "''«ءالمإلاو بارعإلا مجعم» يباتك ىلع ُبالطلا لابقإ ةَّدش نم هتظحال ام دعضو

 ىلا

 .اضيأ ٌيمجعم لكشب ءالمإلاو بارعإلا لئاسم هيف تلوانت

 قييضتلاو زّوجتلا ضعب اهيفف .«بارعإلاو فرصلاو وحنلا ةعوسوم» ب يباتك ةيمست امأ
 نم ستان هيتاع لإ مضت مولعلا نير لعق ةعوسوللا نأ قوزملا نمفةةعوشرلا»مزهفا
 نتاع زوز نينا ادني اوين انوع ورع هج - ملعلا اذه مالغأ .هتاحلطصمو ملعلا اذه لئاسم
 8 او نمض مالعألا ء ءابسا تعصو :اذَه يباتك شيمقتب ثادن اندنتع ,ينن | عقاولاو

 ٌتدجوو .ةنس فلألا ىلع ديزي ٌيخيرات دادتما ىلع برعلا نيّئوحنلا نم ةرئاكلا ةرثكلاب تئجوف
 ةفرعم دارأ نإ .مالعألا بتك ىلإ وأ .ةماعلا تاعوسوملا ىلإ عوجرلا عيطتسي ةفرعملا بلاط نأ

 .م ١988 ةحقنملا ةيناثلا ةعبطلاو .م 1487 ىلوألا ةعبطلا .توريب .نيبالملل ملعلا راد نع ردص )١(

0 



 داوم نمض وحنلا مالعأ تابثإ نع َتلَدَع .هيلعو .نيّيوحنلا نم ّيوحن تاحبأ وأ ةريس

 :قعوسوم#

 ' , :يلي امب صخلتتف .داوملا بيوبت يف 0 1
 ةملكف .ظفلل ةّيئالمإلا ةروصلا ايعارم .هرْذَج ال .هقطن َقْفَو حلطصملا تابثإ

 نود تفَنُص «نكل» ةملكو .(ن يم ض ت) اهفرحأ بيترت بسح .تفنُص ًالئم «نيمضتلا»
 :تدكي نأ قود اهيف هب قطني .ىذلا فلألا كح و

 تالداعم ةروصقملا فلألاو .(1) ةدودمملا فلألاو .اهيسرك ناك امهم .ةزمهلا رابتعا -

7 
 «لك» ةملكو دل ريغ اهيف نونلا نأكو تيوب «نكل» ةملكف ,ماغدإلا كف مدع -'*

 .«الك» لبق تءاج

 .ةطوسبملا ءاتلاو ةطوبرملا ءاتلا نيب ةلداعملا -
 ةملكلا) هرْدَص بسحب هَتْفَنَص يننإف يعن وأ ًايفاضإ ًابيكرت ًابكرم حلطصملا ناك اذإ -ه

 ةملك نأل .«ةراشإلا ءامسأ» لبق الثم «توصلا مسا» حلطصملا ٌتعضو كلذل .(هنم ىلوألا
 .يفينصت يف «ءامسأ» لبق يتأت 0

 .روسكملا فرحلا 5 . يننإف .اهسفن فورحلاب تاحلطصم ةدع كانه ناك اذإ -
 ل لبق ناو ةةملك تدان هلعو: .ةكاسلاف .حوتفملاف ا

 نم نييبرعلا فرصلاو وحنلا هنمضتي ام لك «عست» مل هذه «يتعوسوم» نإ لوقلا يهيدبو
 نأ نلعب تا دلجم ةدعأ ىف تءاحلا نونألا هده تقف لاو .ةقلظطم مارا و تالئصنتو لئاود

 ةعوسوم» يباتك ىلإ عوجرلا هنكمي ةّيبرعلا ةغللا يف فورحلا لئاسمب عسوتلا ديري نم
 بالط ةمدخ ىوس هيف يل ةياغ ال .دعبو ,ليجلا راد نع رداصلا «ةيبرعلا ةغللا يف فورحلا

 .دصقلا ءارو نم هقلاو .تلواح يننأ يِبْسَح ءالإو ,تْدَصَق ريخلاف تقف نإف .ةّيبرعلا

 فلؤملا

 كفرعقا  ةروكلا - ١6/88/60



 :فلألا

 :يتأت

 ىلع اًينبم لاعفألا يف الصتم ًاريمض - ١
 لعفلا ناك اذإ لعاف عفر لح يف .نوكسلا

 ,«ناعلاطي نادلولا» :وحن ,مولعملل ًاينبم

 ىلع لصألا يف قلطت تناك فلألا نأ نظلا بلغأ )١(

 ةحتفلا مويلا هوعدن ام ىلع ال .ةزمه مويلا ىمسي ام

 ةحتفلا نأو .«لاق» :وحن يف امك .ةعّبشملا وأ ةليوطلا
 ةريصقلا تاكرحلا ةيقبك ءاط نكي مل .دملا فلأ وأ ةليوطلا

 :نارمأ اننظ معديو .ةّيباتك ةمالع ,ةليوطلاو

 ردصب ًايئاد اهنع ربعي ,ةيب رعلا تاوصألا ميِق نإ - ١
 نع ,ب :وهو . را داعب الثم «ميج» مساالاف :اهئارجأ

 اع ًايتوص هردص ربعي «فلأ» مسالا كلذكو ءب :توصلا

 22) ةزيحلا اريخأ لش

 بسح .ةيبرعلا ةّيدجبألل لوألا زمرلا نإ - ؟
 نسر فلألا ره ظن ةزره ةذجبا يدقلا: يتزتلا
 دمحأ نب ليلخلا عضو امدنعو ءاقطن ةزمهلا هتكلو

 يه) .نيكستلاو رسكلاو مضلاو حتفلا زومر يديهارفلا

 .(تاكرحلا ىلع ةلادلا يلؤدلا دوسألا يبأ طاقن ريغ

 ةحتفلا وأ .دملا ةمالع ىلع ةلالدلل فلألا لمعتسا

 ام ىلع لدت .هذه ةلاحلاو .فلألا تحبصأف .ةعّبشملا

 امم .هسفن تقولا يف ةليوطلا ةحتفلا ىلعو .ةزمهلاب ىمسي

 توبثب عوفرم عراضم لعف :«ناعلاطي»)

 فلألاو ,ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 مقر لعيو نزكتلا لع نس دج سف
 ربخ عفر لح يف «ناعلاطي» ةلمجو ,لعاف

 اذإ لعاف بئان عفر لحم يفو .(«نادلولا»

 نادهتجملا» :وحن .لوهجملل لعفلا ناك

 نيع سأر لكش يه .ةزمهلل ةزّيمت ةمالع راكتبال هّرطضا

 ىلع .نيعلا جرخم نم ةزمهلا جرخم برقل كلذو) .ةريغص

 ىو ام

 نم لوألا فرحلا ةءارق حصألا نأ ىرن هيلع ءانبو
 :امه نيبيسل كلذو ءافلأ ال ةزمه .ءابفلألا

 زمر كانه ىقبي ال .ًافلأ لوألا فرحلا ناك نإ - ١

 .ةيبرعلا ءابفلألا يف ةزمهلل

 هنأ ابو )١(. ةمالعلاب اهيلإ زمر .فلألا نإ - ؟
 .ماللاب تقصلأ .ةدرفنم اهقطن وأ .اهب ءدبلا ليحتسي

 درفنم توص ةيبرعلا يف سيلو .(ال) فلأ مال تحبصأو
 .«ال» ب هيلإ زمر

 افلأ فلألا نيّيوغللا ةيمست يف ةدئاف ىرن ال هيلعو
 ,ةزمههو فلأ كلانه ام لك .ةسباي افلأ ةزمهلاو هني

 امنيأ اهب قطني يتلا يهو عطق ةزمه :نابسق هذه ةزمهلاو
 تعقو اذإ الإ اهب قطني ال يتلا يهو لصو ةزمهو ,تعقو

 انمجعم يف قالطإلاب ةزمه لوقن امدنعو .مالكلا لوأ يف
 .عطقلا ةزمه ينعن اننإف اذه



 فلألا

 بئان عفر لحم يف «اتفوك» يف فلألا) .«ائف وك
 .(لعاف

 لعف لك يف كلذو .ىنثملا ىلإ ةراشإ - ١
 هلأ ديبع لوق وحن .هدعب ىنثملا هلعاف رك

 :تايقرلا سيق نبا

 هسفنب نيقراملا لاتق لف

 ميو: دعبم هاملسأ دقو

 الو ىنثملا ىلإ ةراشإ «هابلسأ» يف فلألا)

 5 نر
 :وحت هةتسلا ءابسألا بصنل ةمالع - *

 بوصنم هب لوعفم :«كابأ») «كابأ تدفاشو

 .(ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألاب
 وعم( « ىنملا وتنالا قرا ةيالغا كا

 :هناظيست نادلرلاو
 كلذ فرخ هل. انرخ ك8

 نونو ةوسنلا نون نيب لصفلل -أ
 «ناتيكي تابلاطلا» :وحن .ديكوتلا
 :ةمشلاب عوفرم أدتبم :«تابلاطلا»)

 نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف :«نانبتكي»

 عفر لح يف ًاينبم ًاريمض انه فلألا لعج نم مهنمو )١(

 «دعبم» برعأ نم مهنمو .اهنم الدب «دعبم» لعجو .لعاف
 نم مهنمو امدقم اربخ «هابلسأ» ةلججو ,ارخؤم أدتبم
 يف تاريدقتلا لصوأ ماشه نبا نإ ىتح .كلذ ريغ بهذ
 ةغل يف ,ةعابجلا واو وأ ةينثتلا فلأ هب تلصتا يذلا لعفلا

 ًاريدقت شع ّدحأ ىلإ «ثيغاربلا ينولكأ» ةغلب يمس ام
 .هريغو كرابملا نزام قيقحت .بيبللا ينغم :هباتك رظنا)
 .(106-101 ص ١ج.تءال .توريب .ركفلا راد

 لصتم ريمض نونلاو .ثانإلا نونب هلاصتال

 نونلاو ,لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم

 ال ربكلا ىلع ينبم ديكوت فرح ةددشملا
 يف «نانبتكي» ةلمجو .بارعإلا نم هل لح
 .(أدتبملا ربخ عفر ىل-

 فوقوملا بوصنملا نونملا مسالا يف - ب
 .«انسح تلعف» :وحن .هيلع

 .حوتفملا يورلا فرح عابشإل - ج

 نبا لوق وحن .قالطإلا فلأ ىمستو
 :نوديز

 اوَعَدَف ىوهلا انيقاست نم ىدعلا ظيغ
 انيمآ :ٌرهدلا لاقف ,ٌصغن نأب

 :لصألاو قالطإ فلأ «انيمآ» يف فلألا)

 .(نيما

 ةرورضلا يف حوتفم فرح عابشإل -د

 :رعاشلا لوق وحن .ةيرعشلا

 ٍباَرهعلا ني ِهللاب ذوعأ
 بانذألا دقع ِتالئاشلا

 ,.عايشإلل «بارقعلا» يف فلألا)

 .(برقعلا :لصألاو

 «هامصتعماو» :وحن ,ةبدنلا يف - ه

 .(«هامصتعم» يف فلألا)

 فلألا) .«اتُمُأ اي» :وحن .ءادنلا يف -
 .(«اتمأ» يف

 :ةيآلا وحن .ديكوتلا نون نم الدب -ز

 انوكيلو ّنْئَجْسُمَل هٌرُمآ ام ّلعفي مل ْنئلو»



 ةزمملا

 يف فلألا) .("7 :فسوي) «نيرغاصلا نم

 ,ةفوذحملا ديكوتلا نون نم لدب «أنوكيل»
 .(ننوكيل :انون اهتباتك نكيو

 لعفلا يف يتلا ةعامجلا واو قيرفتل - ح

 يف وأ .«اوحجن ٌبالطلا» :وحن .يضاملا

 :وحن .موزجملا وأ بوصنملا عراضملا

 يف وأ .«اوبسري نلف اولساكتي مل ٌبالطلا»
 واو نع .«مكنطو نع اوعفاد» :وحن .رمألا

 وحالف رضح» :وحن ءملاسلا ركذملا عمج

 .ةعوفرملا ةتسلا ءامسألا واو نعو ,«لقحلا

 يف ةلعلا واو نعو .«ديز وبأ َءاج» :وحن

 واو نعو .«ولعي قحلا» :وحن ,عراضملا لعفلا

 ءاج» :وحن .ةفاضملا (باحصا ىنعمب) «ولوا»

 .«ضرألا ولوأ

 كلأ ىتسو هقبزملا «منبثالا و هكا
 ونحت 1( ةةودصلا وا ةروضقملا) ةنناعلا

 .«ىليل .ءارحص»

 فلأ ىمستو .بوسنملا مسالا ىف - ي

 .«يناسفن» تلا وست فيلا

 :ةزمطا

 :ماهفتسالا هزمه ا

 نمل: لبخ ذ حتفلا ىلع بم فرح
 .ماهفتسالا تاودأ لصأ يهو .بارعإلا

 اني اكساب تيقح اذقو
 لع ..فيدعت ةاوس اهفذخ ناز <

 :ةعيبر يبأ نب رمع لوقك «مأ»

 ًايراد تنك ْنإو يردأ ام هتاوف
 ؟نالثب مأ رمجللا ير عبس

 لوقك ,اهمدقتت مل وأ ,( عبسبأ :دارأ)

 :تيمكلا

 نرظأ نطيتلا لإ فوك امون :ثيرط
 ةبعلي بيشلا وذو ءينم اجبغل لو

 .(ٌبعلي بيشلا وذأ :ديري)

 نييعت وهو) ءروصتلا بلطل درت اهنأ - ؟

 ٌديزأ» :وحن .(نييعتلاب باوجلا نوكيو .درفملا
 وهو) قيدصتلا بلطلو .«؟ديعس مأ حجن

 ,(ال وأ معنب باوجلا نوكيو ةبسنلا نييعت

 تاودأ ةيقي امأ -.204نيز حجنأ» :وحن

 الإ ,رّوصتلا بلطب ةّصتخمف ماهفتسالا

 .قيدصتلا بلطب 1 يهف «له»

 ةلثمألاك تابثإلا ىلع لخدت اهنأ - ”

 ْحَرْشَ لآل :ةبآلا وحن يفنلا ىلعو ,ةقباسلا
 ١(. :حارشنالا) «؟كردص كل

 دعب ركذت ال يهف ءاهريدصت مات - غ

 ,"'اهريغ ركذ اك بارضإلل يتلا «مأ»
 راو هةيآلا وحب فظنلا فزع لع لفكر
 :ةيآلاو ١186( :فارعألا) «اورظني مل

 :ةيآلاو ٠١4(. :فسوي) «اوريسي ْملَفْأٍَ
 0١(. :سنوي) «هب متنمأ عقو ام اذإ نأ

 .ةيلعفلاو ةيمسالا لمجلا ىلع لخدت اهنأ ظحال )١(

 له مأ» :لب «؟بسرأ مأ ديز حجنأ» :لقت الف (')



 ةزمهلا

 وهن: كلنلا :كؤرعم نع رع اسف اهاوعأ انأ

 :نارمع لآ) «؟نورفكت فيكو# .ةيآلا

 :ريوكتلا) «؟نويهذت َنيأف» :ةيآلاو ٠١
 :ماعن ألا ) «؟نوكفؤت نانو :ةيالاو (7

 موقلا الإ كلب ُلَهْفظ :ةيآلاو 0
 :ةيآلاو ١0(., :فاقحألا) «نوقسافلا

 ةيآلاو 8١( :ماعنألا) «؟نيقيرفلا يأن
 :ءاسنلا) «؟نيتئف نيقفانملا ىف مكل اف»
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 يقيقحلا ماهفتسالا نع ةزمهلا جرختو

 :اهنم ناعم ىلإ
 ,.«ءاوس» ةملك دعب كلذو ,ةيوستلا - ١

 وأ ,«نايس» وأ .«ي ردأ ام» وأ مل ام» وأ

 ةلاحلا هذه يفو .اهانعمب ام وأ «يرعش تيل»

 :ةيآلا وحن .ردصمب اهدعب ةلمجلا لوو
 رفغَتسَت ل ْمَأ مهل َترِفْغَتْسَأ مهيلع ٌءاوس»
 ١(. :نوقفانملا) يم

 ام نأ يضتقتف .يخيبوتلا راكنإلا - ١
 هيلع ٌمولَم ةلغاق نأو عقاو اهدعب

 .(6 :تافاصلا) «؟نوتحنت ام نودبعتأ»

 ام نأ يضتقتف .يلاطبإلا راكنإلا - ؟
 .عقاو ريغ - ماهفتسالا لي زأ اذإ

 ذختاو نينبلاب مكب 9 مكافضانأ» :ةيآلا وحن

 6١(. :ءارسإلا) «؟ًاثانإ ةكئالملا نم

 !| ىلع بطاخملا لمح هانعمو .ريرقتلا - ؛
 كدنع ٌرقتسا دق رمأب فارتعالاو رارقإلا

 :ةيآلا وحن ٠

 ةزمهلا يلي .ةلاحلا ٠ هذه يفو :هيقن وأ :هتوبت
 ةقا :تيرغ او وعن ؛هررقت يذلا ٌءيلا
 فتي كاجاأ» هوختو

 اي اولاق» :ةيالا وحن .مكهتلا -06

 دعي ام كرتن ْنأ كّرُمأت كتالصأ ٌبيعش
 .(87 :دوه) «؟انؤابأ

 «؟متملسأأ) :ةيآلا وحن .رمألا -5

 .اوملسأ :يأ ٠١(., :نارمع لآ)

 ىلإ َرَث أل :ةيآلا وحن .بجعتلا -
 .(0 :ناقرفلا) «لظلا دم فيك كّبر

 نأ ماد :ةيالا وحن ماطتسالا -4

 «؟هللا ركذل مهئولق عشحت ْنأ اونمآ نيذلل
 ١3(. :ديدحلا)

 ءادنل فرح :ءادنلا ةزمه - ب

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّنبم .بيرقلا
 هليراور هع رسأ. ةزأو نومعرارعألا
 هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ءادن فرح ةزمهلا

 مضلا ىلع بم ىدانم :«ديز» .بارعإلا نم

 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لح يف
 ىلع بم رمأ لعف :«عرسأ» .فوذحملا

 يوغي هيف راتسم ريمض هلعافو .نوكسلا

 نم اهل لحم ال «عرسأ» ةلمجو .تنأ :هريدقت

 ٠ .(بارعإلا

 ىلع ىنبم فرح :ةيوستلا ةزمه ع

 ىلع لخدي ءهيارعإلا نماذل لحب ال حتفل

 دعب كلذو .اهلحم ردصملا لولعت حصي 9
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 ةزمهلا

 مهيلع ًءاوسإ» :ةيالا وحن ,«ءاوس» ةملك

 :ةرقبلا) «نونمؤي ال مُهْرذنت م 1 نرد

 يدنع ناّيس» وحن «نايس» ةملك دعب وأ ,(1

 انوا فلاب انوا ةتيشر نأ تججلا
 اناني امرأ يرفق تلؤرأ .:ةقودأ
 :قاتلاك ةقباسلا" ةيآلاةيرغتو

 :ةمضلاب عوفرم مّدقم ربخ :«ءاوس»

 ىلع ينيم رج فرح :ىلع :«مهيلع»

 قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 ىلع ينبم لطم ريمض «مه» .«ءاوس» ريخلاب

 .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا

 ينبم ةيوست فرح ةزمهطا ةيقأا»

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 نوكسلا ىلع ينبم رضام لعف :«مهترذنأ»

 ريمض ءاتلاو .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 لما: عقر لجن يف مننلا لع نبع لستت
 نير كانط بح جم قل
 نم لوؤملا ردصملاو .هب لوعفم بصن لح
 أدتبم عفر لحم يف كراذنإ :يأ «مهترذنا»

 .رخؤم
 ال نوكسلا ىلع ينبم فطع فرح :(مأ»

 .بارعإلا نم هل لح

 ال نوكسلا ىلع ىنبم مزج فرح يا

 .بارعإلا نم هل لح
 ,نوكسلاب موزحي عراضم لعف :«مهرذنت»)

 :هريدمت 5 هيف راتسم ريمض هلعافو

 نوكسلا ىلع يبم لمني ريمض :((مه)) :تنأ

 نم لوؤملا ردصملاو .هب لوعفم بصن لح يف
 يف قباسلا ردصملا ىلع فوطعم .«مهرذنت م»
 .عفر لح

 وكدا لم قي قنا كرت 0
 . .بارعإلا نم هل لحم

 ترب عرس عزام لذ يحال
 واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 .لعاف

 ةزمهلا يتأت ١ ةيلعفلا ةزمطا - د

 ,«دعو» ىنعمب 917 نم رمأ لعف هروسكملا

 ةلعلا فرح فذح ىلع اًينبم رمأ َلعف برعتو

 ةدنللا كيبل ةذه..دنموب هزخأ نم
 ءافستملا ةَحيلملا ٌدنه نإ

 ًءافو لح تّرَمْضُأ نع ا

 بم رمأ لعف ةزمهلا .ّنْيِإ :اهلصأ :«نإ»
 :لطاتبلا هايد لاما نونلا فدع لع
 ةبطاخملا ءايو .نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ,ةفودحملا

 ىببم ديكوت فرح نونلاو .لعاف عفر لح

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 فوذحملا ءادنلا فرحب ىدانم :«ذنه»

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ىنبم .«اي»

 .فوذحملا ءادنلا لعفل
 دعَضلاب عوفرم ,«دنه» تعن :ةضللاو
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 ةزمطلا

 .(أظفل هعوبتم عبت)

 عبت) ةحتفلاب بوصنم ناث تعن .ءانسحلا»

 ًءانسحلا ةحيلملا ٌدنه اي :ةلمجو (ًالح هعوبتم
 .بارعإلا نم ال لح ال ةّيضارتعا

 ,ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :«ّيأو»
 تاق وقر

 نوكسلا ىلع ينيم لوصوم مسا :«ْنَم»

 .ةفاضإلاب رج لح يف
 حتفلا ىلع بم ضام لعف :«ٌثرمضأ»

 ىلع بم ثينأتلل فرح ءاتلاو .رهاظلا

 لعافو .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 :هودش ازازع الف نكس نك ةريضأو
 : يه

 رسكلا ىلع ينبم رج فرح ماللا رو

 لعفلاب قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال
 ةرسكلاب رورجم مسا :«لخ» .«ترمضأ»

 .ةرهاظلا

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ءافو»
 نم اهل لحب دل «ترمضأ» ةلمحو .ةرهاظلا

 ...نإ» ةلمجو .لوصومل ةلص اهنأل بارعإلا
 نم امل لح ال ةّيئادتبا «... نم يأو
 :تازعألا

 يه :لقنلا وأ ةيدعتلا ةزهه - ه
 هريصتق مزاللا لعفلا ىلع لخدت يتلا
 تبلحأ «<- لفطلا سلج» :وحن ,ايدعتم

 .«لفطلا

 يه :لصفلا وأ عطقلا ةزمه -
 يف اهب قطنيو ,ةملكلا لوأ يف عقت يتلا ةزمهلا
 ةزهه فالخب كلذو .لصولاو ءادتبالا
 ءادتبا يف تعقو اذإ الإ قطنت ال يتلا لصولا

 عم )(!١( ةريغص نيع نمر 9 .مالكلا
 ءاهعضاوم ّمهأ امأ ."'فلألا يه احل يسرك

 :يلي اف
 هرمأو يعابرلا لعفلا يضام يف ١-

 اك ًانسح ًاماركإ كابأ ابوح

 ةلمجلا هذه ٌبرعأ»و .«ريغص تنأو كمركأ
 عوبسألا يف اهتبرعأ اى الّصفُم ًابارعإ
 .«يضاملا

 انأ» 0 ما لك يف ا

 .«موي لك ىبر رفعتس

 :وحن .ةزمهب ةءودبملا فورحلا يف

 .«امأ .الأ 1 ءنإ»
 .ليضفتلاو بجعتلا يتغيص يف -

 نم لجأ رينم»و ا مركأ أم» :وحن

 : .هردصمو

 ةفآو ًاديج يسورد 0

 .«هيخا

 ىلإ زمري فرح .رمألا ةءادب يف .برعلل نكي مل )١(

 ةيتوص ةدحو اهرابتعاب .اهيلإ نوزمري اوناك ذإ .ةزمهلا

 نولبو .نيتطقنب وأ ةريبك ةطقنب .ةملكلا يف ةيساسأ
 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ءاج املو .دادملا نول فلاخي

 .نيعلا جرخم نم .قطنلا يف ةزمهلا جرخم برق ٌظَحال

 .(-) نيعلا سأرب اهيلإ زمرف
 وأ ةحوتفم تناك نإ فلألا قوف عطقلا ةزمه بتكت (؟)
 تناك نإ فلألا تحتو .هما» «بأ» :وحن .ةمومضم

 اى

 .«نأ» :وحن .ةروسكم



 اور ةزمهب ئدتبي مسا لك يف - 6

 يسامح لعفل ًاردَصَم نكي مل ام ءاعمج وأ ناك
 تدرو يتلا ءامسألا نم وأ : قا دنس 3

 دنع ةمألا لاطبأ» :وحن ءلصو ةزمهب ةّيعامس
 .«ضرأللا كلت ريمأ

 ةيئادتبا ةزمه يه :لصولا ةزمه -
 ,مالكلا لوأ يف تعقو نإ ]د بنكي

 اذإ يأ) هطسو يف تعقو نإ أرقُت الو بتكُو
 :وحن .(ةملكب وأ فرحب ةقوبسم تناك

 .«اهيلع ىلوتساو ةنيدملا دئاقلا مجاه»

 ةليوطلا فلألا ةروصب بتكت يهو

 داص اهقوفو فلألا ةروصب وأ .بسحو

 جرد يف تعقو اذإ كلذو ,«1 :ةريغص
 عم بتكتف .هئادتبا يف تعقو اذإ امأ .مالكلا
 عم اهبتكي نم مهنمو .(ء) لكشب فلألا

 لوأ يف تناك ءاوس ًايئاد () لكشب فلألا
 اهبتكي ال نم مهتمو .هجرد يف مأ مالعلا

 .اقلطم

 :ةيلاتلا عضاوملا يف لصولا ةزمه عقتو

 ,دلولا» :وحن .فيرعتلا «لأ» يف ١-

 قا ف «لأ» ةزمهه َتَّذَش دقو .«فيرخ لا

 ةزمه حبصت كلذك .عطق ةزمهه ثربتعا اذإ
 اذإ عطق ةزمه «هللا» ةلالجلا ظفل يف لصولا

 .ءادنلل يلا «أي» ب تقبس

 داصلا) زمرلا اذه نأكف .لصولا ىلع ةلالدلل كلذو )١(

 .«لص» رمألا لعف ةلالد لدي (ةريغصلا

 ان

 ةزمهلا

 .يثالثلا نم رمألا لعف لوأ يف - ؟

 .«كسرد َنِضَرداَو .كضرف بتكا» :وحن

 يسال لعفلا يضام لوأ يف - *

 اضن كبر

 ,ةنبا .نبا :ةيلاتلا ءاسألا ف -ح 4غ

 ,ناتنثا .نانثا. ءمسا .ةأرما ءؤرما 0
 )5( | 2غ نينثا

 نميا :تنسنأ ءمسأ ءنتنتا .٠ مع ل

 ف انو ةباتك لصولا ةزمه كدعو

 :ةيتآلا عضاوملا

 ءاسألا ىلع ماللا تلخد اذإ ١-

 .«قوقح نطاوملل» :وحن .«لأ» ب ةفّرعملا

 لعف ىلع ءافلا وأ واولا تلخد اذإ - ١

 :وحن ٠ ,ةنك اس هزمه اهدعب لصو ةزمهب ىدتبي

 نمل ءتْنِإَف :لصألاو 2 ؛تاف

 كنبأ» :وحن ,ءاهفتسالا ةزمه دعب - '©
 نع ةفلعكما ؟ملاس كتمسا ئاذَف

 .«نبا» يف ةغل )0

 ىلع الع تناكو .فيرعتلا «لأ» اهتلخد اذإ امأ ()
 ,عطق ةزمه حبصت اهتزمه نإف عوبسألا نم يناثلا مويلا
 .«نينثإلا راهن كترز» :وحن
 هللا نميا» :يأ «هللا نميا» :وحن .مسقلل عضو مسا (4)

 .«يمسق
 .اهامعتسا لمعتستو «نميا» يأ (0)



 ةدملا

  8ى؟ ٠ 2

 كمسإا ؟اذه كنبإا :لصألاو ؟'7«؟ةثداحلا
 ؟ةثداحلا نع َتملعتسإ ؟ملاس

 ةلمسبلا يف كلذو «مسا» ةملك نم - غ

 ..«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :وحن .طقف

 ('ةفص تءاج اذإ «نبا» ةملك نم - ه

 "" ةباتك رطسلا لوأ يف عقت لو 9"2نيملع نيب
 07 «عاجش دئاق دنه نب ورمع» :وحن

 َّنِب اي» :وحن . ”ءادنلا فرح دعب تءاج اذإ

 نم فلألا فذحل طرتشُيو .«ٌلبقأ لضافألا
 لوألا دلاو نيملَعلا يناث نوكي نأ «نبا»

 .ةعومجي وأ ةانثم نوكت الأو

 دحأ هيلع تلخد اذإ لعفلا نم - 7
 1 6ه-مه

 «ريبختسي ريختسا» :وحن ,ةعراضملا فرحا

 فررعم مسا ىلع ماهفتسالا ةزهه تلخد اذإ امأ )١(

 .دم ةمالعب ماهفتسالا ةزهه نع ضاعتسيف .«لأ» ب

 .«؟ءاج يذلا ملعملا» :وحن .لصولا ةزمه قوف عضوت

 فطع وأ أربخ تءاج اذإ يأ ,ةفص نكت مل اذإ امأ (5)

 .«ديلولا نبا ًادلاخ نإ» :وحن .تبثت اهتزمه نإف .نايب
 نب دلاخ» :وحن .درفملا ملعلا انه ملعلاب دصقي (؟)

 ءاج» :وحن .بكرملا ملعلاو ,«عاجش دئاق ديلولا
 ةعيبر يبأ نب رمع» :وحن .ةينكلاو .«هتادبع نب ديعس

 نيز نب مشاه» :وحن .بقللاو .«لزغلاب روهشم رعاش
 .«سراف لجر نيدباعلا

 اهتزمه نإف .رطسلا لوأ يف «نبا» ةملك تعقو اذإ (5)
 .نيملع نيب تناك ولو تبعت

 «ةنبا» ةزمهه فذحتو .بجاو ريغ زئاج انه فذحلاو (6)
 ةلمانم اهلماعي نم ةايلعلا نمو .ءادنلا فرخ دعب اضيأ
 .ًاضيأ ءادنلا ريغ يف «نبا»
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 :يف عطق ةزمه ىلإ لصولا ةزمه لوحتتو
 ءودبم ظفل نم لوقنملا ملعلا مسا ١-

 مويلا ىلع ملَع «نينثإلا» :وحن .لصو ةزمهب
 ىلع ملَع «لأ» :وحنو .عوبسألا نم يناثلا
 :نتنو هريغ وأ :فيرعتلاب- ةضاخلا ةاذألا
 .ةأرما ىلع ٍملَع «حارشنإ»

 مشت يذلا ايووحت :هادنلا قف. 5
 ظفل ةزمه اَمأ .هداّبع نب ٌبحاصلأ اي»و

 ةزمه ىلإ اهليوحت حصألاف .«هللا» ةلالجلا

 ل روج اق اني دوه. عادلا قو طق
 ًاقطن اهفلأ عم فّذُحَتَف ,لصو ةزمه اهرابتعا
 :طقك نط غ2 فلا فدو افما ةباتكو
 .«هللاي» :وحن

 لخدت يتلا يه :بلسلا ةزمه - ح
 دارو ودب ىلإ هانعم لقنتف لعفلا ىلع
 .هتياكش َتلَزا :يأ .«أاديز تّْيكشا»

 :«هتمجع ٌتلزأ يأ .«باتكلا تين

 طوسقلا هنع لازأ :يأ .«ديز طَسقأ»و
 .(روجلا)

 :(ةدملا) 3

 همكح يف ام وأ .ديعبلا ءادنل فرح

 لحم ال نوكسلا ىلع ّيبم .يهاّسلاو مئانلاك

 :«ديعس») «ديعس |» :وحن ,بارعإلا نم هل

 لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع بم ىدانم
 .(فوذحملا ءادنلا لعفل هب



 م--

 :با

 .ةينايرسلا ةنسلا نم نماثلا رهشلا مسا

 وهو .عوبسأ :عجار .«عوبسأ» بارعإ برعي

 رهشأ رئاس فالخب فرصلا نم عونمم ريغ
 .ةينايرسلا ةنسلا

 6ع

 :با

 يف ةملكلا هذهو .ةتسلا ءامسألا :رظنا
 ءاي ىلإ ةفاضم تناك اذإ تاغل رثع ءادنلا

 انآ انكنا انوا انما ايده لكلا
 ايهما وحبا اهكبا اه دكا احنا
 .اتبأ

 :ةحابإلا

 .اهنيب عمجلا زوجي نيئيش نيب رمألا ديدرت
 وأ رييختلا فالخب .ًاعيمج (ينم ٌولخلا زوجي امك
 نم ةحابإلاو .امهدحأ نيعي هناف .ةيوستلا
 .امههعجار .«اّمإ»و «وأ» يناعم

 :ديدابأ

 .نيقرفتم ىنعمب .هظفل نم هل درفم ال عمج

 لاح وهف «ةلمجلا يف هعقوم بسح برعي
 ُبالطلا قّرفت» :وحن يف ةحتفلاب ةبوصنم
 :وحن ىف ةحتفلاب ةبوصنم ةفص وهو ,«ديدابأ
 1 :ةديدابأ ار تدهاش»

 ها ع
 هاتبا

 :نابإ
 بوصنم نامز فرظ .«نيح» ىنعمب

 د 0
 ترز» :وحن .درفملا ىلإ فاضي .ةحتفلاب

 ل و - - و

 :( 0 رعتسم برحلا نابإ دادغب ترز» :وحن
 تا و

 ناّبِإ دادغب ترز» :وحن .ةيلعفلا ةلمجلا ىلإو
 و

 .«برحلا ترعتسا

-ٍ 
. 

8 

 :كئئناب
 ل

 و و 0

 برعت .«ذإ» و «نابإ» نم بكرم ظفل

 دئن رظنا «دئنا» بارعإ
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 :تبأ - ِتَبَأ
 ايويصتم ىذا ترعت ل اي ءايلطأ

 ءايلا نم ضوع ءاتلاو ,ةفاضم اهنأل ةحتفلاب

 ولع ينبم لصتم ريمض يه يتلا ةفوذحملا

 .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا
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 .«تبأ» بارعإ برعت .يبأ اي :اهلصأ

 ى ع

 :ةاضأ
 فرح ءاهلاو .اتبأ :رظنا .«اتبأ» لثم



 ىء
 ادتبا
 صفق فو سس م ب1-#لج

- 

 006 ل

 :ادتبا

 :ىأت

 ىنعب تناك اذإ ًاصقان ًايضام ًالعف - ١
 ةيلدف ةلج اهريخ يتأي نأ طرشب .«عرشت
 :وحن 57 تي ناراقم ريغ عراضم اهلعف

 ضام لعف :«ادتبا») «رمهني رطملا أدتبا»

 مسا ؛«رطملا» .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم صقان

 لعف :«رمهتي» .ةمضلاب عوفرم «أدتبا»

 رتتسم ريمض هلعافو .ةمضلاب عوفرم عراضم

 لح يف «رمهني» ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف
 ."اهتاوخأو داك :رظناو .(«أدتبا» ربخ بصن

 .ىلوألا ةلاحلا ريغ يف اًمات العف - ؟
 لعاف :«ناجرهملا») «ناجرهملا ًادتبا» :وحن

 .(ةمضلاب عوفرم «أدتبا»

 :ءادتبا

 هنغ نم ءادعا كروراسو وخال برع
 .ةحتفلاب ابوصنم ًاقلطم الوعفم
 :ءادتبالا

 بسح أدتبملا يف عفرلا لماع وه
 نامزلا ءادتبا اضيأ ينعيو .نييرصبلا

 :رجلا فورح يناعم نم ىنعملا اذهو .ناكملاو

 عوقو .أضيأ ءادتبالاو 12000
 لماوعلا . قم ادرح مالكلا لّوأ يف مسالا

 :رظنا .اههبش 1 ةدئازلا ريغ ةيظفللا

 .ادتبملا
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 ةيئادتبالا

 يتلا لمجلا» يف .ةيئادتبالا ةلمجلا :عجار

 :لاذتبالا

 «نملا هلام هي توت: عتازو يدق نوع
 يبدألا نومضملا ةلاح وأ .ظفللا وأ

 امدنع .لكشلاو بولسألا وأ .يركفلاو

 .هتفارطو هتّدج كلذل دقفيف ةرثكب ٌُلوادَتُي

 .فرصلا نم عونمم ديكوتلا ةيوقتل ظفل

 عب «عمجأ» يتأتو .«عمجأ» ظفل دعب تأي

 دآ ايوصششتوأ ًاعوفرم ًاديكرتا ترعيو لك

 رخل ,ةلمجلا يف هدكؤم عقوم بسح ًارورحي

 يقلل «عتبأ عمجأ مهلك بالطلا ًءاج»

 وهو ةمضلاب عوفرم «بالطلا» ديكوت

 ب ل كا
 :«عمجأ» .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا
 :«عتبأ» .ةمضلاب عوفرم «بالطلا» ديكوت

 :وحنو .(ةمضلاب ا «بالطلا» ديكوت

 :وحنو «عتلأ ع مآ بالطلا تدهاش»

 .«عتبا عمجأ مهلك بالطلاب تروا

 :نوعتبا
 يتأي .ديكوتلا ةيوقتل ظفل ,«عتبأ» عمج



 دعب «نوعمجا» يىناتو .«نوعمجا» ظفل دعب

 م حج

 :دبا

 ًابوصنم نامز فرظ برعتو .«رهد» قعمب

 اهظفل نم مسأ ىلإ ةفاضإلا مزالتو .ةحتفلاب

 - رهدلا َدَبَأ قرسأ لوح ءاهانكم' نها وأ

 دِبَأ - ديبأ ا - دب َدبَأ - دبألا َدبَأ

 ىفو .«نيدبآلا دبأ - ةيدبألا َدَْبَأ - دابآلا

 هد لا ترش نب لا نبل 'ىرضأ ةلودوحت
 ةحتفلاب ةبوصنم «دبألا» فرظلل ةفص

 نين لا ا تأت دقو .ةرهاظلا

 ٍدبأ ىلإ كبحأس» :وحن .ةلمجلا يف اهعقوم
 ةرسكلاب رورح مسا :«دبأ») «رهدلا

 .(ةرهاظلا

 :ادبا

 لمعتسيو .فاضي الو اهئاد نونمو .ةحتفلاب
 ًادبأ اهلخدَت ْنل انإ» :ةيآلا وحن .يفنلا عم
 .تابثإلا 9 د دلال 00 0

 527 قاس 5 ,( 137 :ىجلا) 0

 وحن ؛لبقتسملا ىلإ أدتمم ناك اذإ الإ ,يضاملا
 ٌةوادعلا مكنيبو انتيب ادبو» :ةبآلا

 لوعفم برعت .تابئإلا يف يأ .ةلاحلا هذه يفو )١(
 .ًاقلطم
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 لادبإلا

 م«هدخو هللاب اونِمْؤَت ىتح ًادبأ ٌءاضغبلاو
 .(8 :ةنحتمملا)

 :لادبإلا

 فرح قلطم لعج وه :هفيرعت - ١
 ناذيؤلا نا هللا سمو خا قرح ناك

 وه بلقلاب لالعإ لكف .لالعإلا نم ّمعأ
 لالعإلاف .ًالالعإ لادبإ لك سيلو .«لادبإ»
 اهلصأو .«ماص» :وحن يف ناعمتجي لادبإلاو
 :وحن يف لادبإلا درفني نيح ىلع .«موص»

 «ءاطلا» تلدبأف .«عنتصا» اهلصأو «عنطصا»

 ىلع ابلاغ يرجي لادبإلاو .«ءاتلا» نم

 .ةيسايق دعاوق

 داعي لادبإلا :هعاونأ - "

 5 قا و :يفرصلا لادبرلا -أ

 ريسيت ةيغب ىرخأ ًافورح ؛ ةنيعم فورح ناكم

 ىلإ ةملكلاب لوصولا وأ .هليهستو ظفللا
 افلأ واولا لادبإك ءاهامعتسا عيشي يتلا ةئيهلا

 لادبإك وأ .(موَص :اهلصأ) «ماص» :وحن يف
 :اهلصأ) «عنطصا» يف ءاتلا نم ءاطلا
 .( عنتصا

 لدبي يتلا يفرصلا لادبإلا فورحو
 ةاحنلا ضعب دنع ةعست .ءضعب نم اهضعب

 ىواولا .ميملا .ءاتلا ,ةزمهلا ,لادلا .ءاطا :يهو

 :كلوق يف عمجت يهو) .فلألا .ءايلا .ءاطلا
 نم لعاف مسا ايطوم) ايطوم تأده»



 فلالا لادبا

 دنع ىهو .(ًائيطو تلعج يأ «تأطوأ»

 لاط» :كلوق اهعمجي افرح رشع انثا مهريغ
 .«هتدجنأ موي

 نم عسوأ وه :ّيوغللا لادبإلا - ب
 ال افورح لمشي ثيحب .يفرّصلا لادبإلا
 نيب نوكي وهو .لوألا لادبإلا اهلمشي
 فرح يف نيتفلتخم .ىنعملا يف نيتبسانتم نيتظفل

 نافرحلا نوكي 9 طرشب ءاهفورح نم دحاو

 َقَعَن 1 .جرخملا يف نييسانتم تاقاوغملا

 بزاشلا ند ْنَط وصَو م ا

 نيلثملا انلُمأت اذإف .(سبايلا) بساشلاو

 يف نابراقتم اهنأ دجن ءٌقّهنو َقَعن :نيلوألا
 توصلا ججارخإ ينعي اهنم لكف) ىنعملا

 امهفورح نم فرح يف نافلتخمو ,(هركتسملا

 نيفرحلا نيذه نأ لإ .(ءاطاو نيعلا)

 .قلحلا |هجرخم نإف ءجرخملا يف نابسانتم
 لادبإلا نم عونلا اذه يف مهضعب طرتشيو

 فورحلا جراخم برق اهوأ :طورش ةئثالث

 اهثلاثو .ههبش وأ فدارتلا اهيناثو .ةبقاعتملا

 ناظفللا اهناسل يف رودي يتلا ةليبقلا ةدحو

 ْ .نالدبملا

 - ءاتلا لادبإ - فلألا لادبإ

 :ءايلا لادبإ - ةزمهلا لادبإ
 بلق .ءاتلا بلق .فلألا بلق :رظنا

 .ءايلا بلق .ةزمطا
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 لادبإلا
 :ي وغللا

 (؟) لادبإلا :رظنا

 لادبإلا - يفرصلا

 .عتبأ :عجار .«عتبأ» لثم

 :نوعصبأ
 .نوعتبا :عجار .«نوعتبا» لثم

00 

 طاقم نأ نقلا ءادلإ نستلاق
 اذإ «نإ» لمع لاطبإك ,هؤاغلإو 0
 لمع لطبيو .ةفاكلا «ام» اهيلع تلخد

 «أم» عجار .عضاوملا ضعب يف «سيل» تاركا

 عجارو .«تاال» و «نإ»و .نيتيزاجحلا «ال» و

 .«بارضإلا» يف «ّيلاطبإلا بارضإلا»

 :نبأ

 دصقب نيملع نيمسا نيب تعقو اذإ

 ريت '. اريح تير ارب عقلألاب هقينك ناكل
 نبا أآديز نإ» :وحنو «تباث نبا ديرو

 نيب 0 رخلا عقوم عقت م اذإو .«تباث

 مو نت 8 يناثلا دلاو امهيناث نيملع نيمسا
 لوأ يف ِتأت مل اذإ) اهفلأ فذحت ,عمجت
 رأ البق ئذلا: تسال اعني: برقتو .:(طسلا



 ءاج» :وحن .هنم الدب أ ,هيلع نايب فطع

 نب ريمس ٌتدهاش» :وحنو «تباث نب ديز

 بسح برعت اهتالاح يقاب يفو .'''«ديعس

 للا نإ ةامس رحت ةلدكا »ف اهلكرم

 حنو ,(ةمضلاب عوفرم لعاف :«ُنيا»
 دب ل رعقم «ىباذل) «قخأ نبا "تدهاش»

 ملعلاب زوجيو .خلإ ...(ةحتفلاب بوصنم

 .«حتفلاو مْضلا «نبا» ب فوصوملا ىدانملا

 ا لل د درا انوع
 :لهوت زيه وبا وشو" مديلرلا ني كلاغ
 عمج» يف «نبا» ب ةردصملا ةينكلا عمج رظناو

 كنا نأ وذ ردو

 :ةنبا

 .نبا :رظنا .بارعإلا 5 «نبا» لثم

َ 

 :منبأ

 نإ ليقو ءاهبارعإ برعتو «نبا» يف ةغل
 «منبا ءاج» :لوقت .ةغلابملل ةدئاز اهميم

 (ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف :«منب|»)

 بوصنم هب لوعفم :«اينبا») «أبنبا تدهاشو»

 :« منبأ») « منياب تررم»و ,(ةرهاظلا ةحتفلاب

 ةقاوذم هيرو هدعن تدان اذإ تنال نرخ فد (1)
 .فلألا

 .«دلاخ» توعنملا ظفلل ًاعابتا عفرلا «نبا» يف زوجي (1)
 .هلحمل ًاعابتا بصنلاو

 يبأ

 لوق هنمو .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورجن مسأ

 قر ينباو املا قب :ب اندلو

 نبا انب رك الاخ انب ْمركأف

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زيي :«(نبا»)

 .«نبا» لثم لصو هزه «منبأ» هزرمهو

 عبتت «منبا» ةملك يف نونلا ةكرح نأ ظحاليو
 .بارعإلا تالاح عيمج يف ميملا ةكرح

 دنعو .ائاد ةحوتفم نونلا يقبي مهضعبو

 يلا داتا وك لكتلا كان لإ. ايفاقإ
 .اهفذحو

 :ةغلابملا ةينبأ

 .ةغلابملا غيص :رظنا

 :رداصملا ةينبأ

 .(؟) ردصملا رظنا

 :نوبأ

 ,ةيبرعلا تاجهللا ضعب يف «بأ» عمج

 هداك مير راتبا كدلك قحلم مسا

 .ءايلاب رجيو بصنيو

6 
 .٠ ىف ريب 7

 يبا» :كلوق يف ابوصنم ىدانم برعت

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو .«يندعاس
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 عابتإلا

 لخملا .لافتشا  اهروهظ .عنم: ءايلا لبق ام
 ءايلازح فاضت نهب .ءانلل  ةيشانلا هكر

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اهيف
 عقو اذإ «بأ» تاغل رظناو .ةفاضإلاب رج
 :ءادللا ناك لاا عع انج ادب يضاف

 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح

 :عابتإلا

 ةعبرأ وهو .رخآ ءيشب ءيش قاحلإ وه

 :عاونا

 ًءاطعإ وهو :يبارعإلا عابتإلا - ١
 .بارعإلا نم ةقباس ٍةملك مك ٍةملك
 ,.ديكوتلاو .تعنلا :يهو ,ةسمخ عباوتلاو

 .نايبلا فطعو .قسنلا فطعو .لذبلاو

 رخآ ًءاطعإ وهو :فورحلا عابتإ - ؟
 ,هلبق يذلا فرحلا ةكرح ةملكلا نم فرح
 ُمتأفاك» :كلوق يف «متأفاك» يف ميملا ةكرحك

 ,«طاسبلا ُدُم» يف لادلا ةكرحكو .«دهتجملا
 :رظنا .«ؤرما» ٍءارو .«منبا» نون ةكرحكو

 .«ؤرما»و .«مئبأ»

 عبنت نأ وهو :ّيديكوتلا عابتإلا -
 اهتزو ىلع ىنعم تاذ ىرخأ ةملكب ةملكلا
 هت ةيباتلاوب ةاقيرم انيتفاو حت كاووو
 .يونعملاو يظفللا ديكوتلا

 نينت نأ قفز :ينييزتلا عابتإلا - ع

"٠ 

 اهنزو ىلعو اهل ىنعم ال ىرخأ ةملكب ةملكلا
 .ىنعملا ةيوقتو ظفللا نييزت فدهب اورو

 اذهو .«نسي نسخ» .«ريثب ريثك» :وحن
 .هيلع ساقي ال ّيعامس عونلا

 نكاسلا ءاطعإ وه ,فرصلا يف ,عابتإلاو

 وحن .ماسلا ثنؤملا عمج يف هلبق ام ةكرح

 فرح ةكرح لقن وه أ ا 3

 ةلعلا فرح بلق مث هلبق نكاسلا ىلإ ةلعلا
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 .«رودم» ىف «رادم» وحن .افلا

 :مسالا نم لْغفلا ذاختا
 ,«لعتفا» و ,«لغفت» ,«لعف» يناعم نم

 .اهرظناف

 .«ريص» ىنعب ليوحتلا لاعفأ نم - ١
 الو ءربخو ًادتبم " اهلصأ نيلوعفم بصنتف

 اهمساو «نأ» نم لوؤملا ردصملا ىلع لخدت

 وحن .هلعافو لعفلاو «ْنأ» ىلع االو .اهربخو

 «ًاليلخ َميهاربإ هللا دَمّتاوِط :ةيآلا
 لوأ هب لوعفم :«ميهاربإ») (1١؟6 :ءاسنلا)
 ناث هب لوعفم :«اليلخ» .ةحتفلاب بوصنم

 .(ةحتفلاب بوصنم

 اذإ ءادن ونت ال رقما نيطق لد# ديو
 0 5 2 © ومو

 رافكلا ذختا» :وحن .«ريص» ىنعم نم تدرج



 .«رخآ ىإ هللا عم

 :عاستالا

 .«اليل ماق» :وحن .هب لوعفملا بصن

 :لاصتالا
 ع

 نم وهو .طابترالاو قلعتلا .وحنلا يف .وه

 .يفو .ءابلا :رجلا يفرح يناعم

2 

 :اقافتا

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم
 لانع أ نه وفتاو هريدتت وديع لبقل

 َتيِقتلا» :وحن يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم
 .«أقافتا 58

 :تابثإلا

 .يفنلا هدو رف دوجوب مكحلا وه

 ال» ةلمحو ع مالك «عفان قدصلا» ةلمجف

 .ئفنم مالك «بذكلا عفني

 :رثأ
 :وحن يف ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 .«كحاجن رم كتأفاكر»

 :هرثإ
 ةقوبسم الإ لمعتست "لو «هدعب» ينعت
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 رفع انثا

 رورجم مسا .يلاتلاب .يهف ءرج فرحب

 ٌبلاطلا ضكر» :وحن .ةرهاظلا ةرسكلاب
 .«هرثإ يف تضكرف

 :ةرد

 ضكر» :وحن .هرثإ :رظنا .«هرثإ» لثم
 «رتأ» يتأتو ا لع ٌتضكرف ٌبلاطلا

 :وحن .ةلمجلا قا دفق فشخ رخل انما

 .(هب لوعفم :«أرثأ») ًادلاخ ًارْثأ يبنتملا كرت»

 :رشع اننا
 هلع لذا دولا نيد منك متع

 يف هعقوم بسحو ىنثملا بارعإ برعي
 ,ءايلاي رجيو بصتيو فلألاب عفريف .ةلمجلا
 لح ال حتفلا ىلع ينبم (رشع) يناثلا ءزجلاو

 ىنثم لا نون ةلزنمب وهف) بارعإلا نم هل
 ايوا ارك ديو 1 فوتو (١ ادله

 ("!«أبلاط رش انثا َّحَجْن» :وحن .زييمتلا ىلع
 هنأل فلألاب عوفرم «حجن» لعاف :«انثا»)

 حتفلا ىلع ينبم مسا :«َرشَع» .ىنثملاب قحلم
 زيبق :«ابلاط» .بارعإلا نم هل لحم ال
 قا تدهاست# هوغتو: :(ةحتقلاب .بوضنت

 .«ابلاط رشع ينثاب تررم»و «ابلاط رشع

 .لصو ةزمه «انثا» هزمهو

 .ركذملا عم ناركذُي «رشع انئا» يءزج َّنأ ظحال )١(



 ءانُثأ

. 
 :ءانثا

 (نوضغ ىنعمب «ينث» عمج) «لالخ» ىنعم

 فاضيو .ةحتفلاب بوصنم مهبم نامز فرظ

 .(ةلمج هبشب الو ةلمجب سيل ام) درفملا ىلإ

 انا تاتو «ةرابثلا انآ كلبانأسو وحن
 .- . - و

 :نانثا

 نم هل درفم ال هنأل ,ىنثملاب قحلم ددع

 .ءايلاب رجيو بصنيو فلألاب عفري .هظفل
 هعقوم بسح برعيو ارك ذم هدودعم نوكي

 «بالطلا نم نانثا حجن» :وحن .ةلمجلا يف

 هنأل فلألاب عوفرم «حجن» لعاف :«نانثا»)

 :«نينثا نيبلاط تيأر» :وحنو (ىنثملاب ىحلم

 قسم هال بابل برش عزب هنا
 .لصو ةزمه «نانثا» ةزمهو .(ىنئملاب

 - نوعستو نانثأ - نوعبراو نانثا

 - نوناثو نانثا - نوثالثو نانثا
 - نوعبسو نانثا 5 نوسمحو نانثا

 :نورشعو نانثا - نوتسو نانثا

 ثالث :عجار :نوفيراو ثاللث» لثم

 بارعإ برست ةنادإ» نأ الإ .نوعب رأو

 يف ىف .ءايلاب 0 5001 .فلألاب عفرتف ٠ ,ىنثملا

 ,ةمضلاب عَفرتف تاكرجلابا «ثالث» 5 نح

 حجو :وحن ٠ .ةرسكلاب خو ,ةحتفلاب 55

 ايلا ناحتتيا
 ل

 تررمإ و

 قوسعتوراو

 .«ابلاط نيرشعو نينثا تأفاك»و

 .«ابلاط نيثالثو نينثاب

 :ةَرشع اتنثا
 انثا :رظنا .بارعإلا يف «رْشَع انثا» لثم

 تحجن» 5 .ًاثنؤم اهروداتي نوكيو شع

 ةَرْشَع يتنثا ٌتأفاك» و .«ةاتف ©' ةَرْشَع اًننئا

 ةزمطاو 55 َةَرْشَع يتنثاب تور و ا

 .لصو ةزمه «ناتنثا» يف

 :ناتنثا

 .نانثا :رظنا .«نانثا» با رعإ ب د لع

 00 تحجن» :وحن اتم هدودعم نوكيو

 تررُس»و «نيتنثا نيتبلاط تافاكفو ,«ناتنثا

 نم ناسا" نت ءانعدو ةويشما :ننلاظم
 .لصو ةزمه «ناتنثا» ةزمهو .«تابلاطلا

 - نوثالثو ناتنثا - نوعستو

 .ثنؤملا عم ناثئؤي «ةرشع اتنثا» يءزج نأ ظحال )١(



 ناتنثا -نونالثو ناتتنثا

 - نوعبسو ناتنثا - نوسمملو
 :نورشعو ناتنثا - نوتسو ناتنثا

 ةقالث عجار .«نوعبرأو ةئالث» لئثم

 بارعإ برعت «ناتنثا» نأ الإ .نوعب رأو

 يف .ءايلاب جو تنل .فلألاب عفرتف ٠ ,ىنثلا

 ةيضلاب عف رت تاكرحلاب «ةثاالث» 20 نيح

 0 .ةرسكلاب رز .ةحتفلاب بنضو

 تح ,«ةبلاط نور شعو ناتنئا ينتراز»

 نيتنثاب تر ,«ةملعم نيرشعو نيتنثا

 .«ةيرق نيعبرأو

 نينثإلا
 هتزمه .عوبسألا نم يناثلا مويلا مسا

 لوقيو .«نينثا»و «نانثا» فالخب عطق ةزمه

 هنأل عمجي الو تي ال هنأ ةاحنلا نم قيرف
 وأ فين نأ ترآ .نإف تملا ةغيض» لع

 .«نينثإلا مايأ»و «نينثإلا اموي» :تلق .هعمجت

 «نيناثأ» ىلع عمجمي هنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو
 وأ ىلا تنارعإ :ةنلكلا ترم :ةةاقتأ» فأ
 .درفملا بارعإ
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 لماعلا ةكرح باستكا .ءوحنلا ىف

 .ةرواجملاب رجلا : عجار .ةرواجملاب 0

 :كّدجأ وأ كّدِحَأ

 دلاو وأ ءظحلا :«ّدَج» .ماهفتسالل ةزمهلا

 فوذحم لعفل قلطم لوعفم .نيوبألا دحأ

 :ةدلذح دارت نيدقتلاو:ةعتتلا  :يوهتي

 :نطفاخلا نر لك بريصعلا لكفز
 الإ لمعتست الو .«؟كنم دجبأ» :ريدقتلاو

 كذا اك دا .كدجا» هوست: ةفانعم

 ىلع ينبم «ٌمُعن» ىنعب باوج فرح

 :لمعتسيو .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 مالكلا ناك اذإف .لئاسلل اباوج - ١

 ؟لكأت ملأ» هرج ,يفنلا تدافأ انين ايلف

 ًاتبثم ناك نإو .(لكآ م لجأ يأ) .«لَجأ -

 لجأ ع ؟َتلكأأ» :وحن .تابثإلا تدافأ

 .(ٌتلكأ لجأ يأ)
 :كلوق وحن ,.ريخُملل انت - 5

 .«ديز حجن» :كل لاق نمل :«لجأو

 :كلوق وحن .دعولا بلاطل ادعو -ا*

 .«يندعاس» :كل لاق نمل .«لجأ»
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 :الجآ

 علا ارضع ناره اكد وللا رح
 ىنعم دقفت دقو .«الجآ كتفاكأس :وحن يف

 :ةلججلا قب اههوت ةيع ترمس ةفرألا

 فر



 عامجإلا

 :«لجآلا») « لجاعلا نم ريخ ٌلجآلا» :وحن

 ديز ٌبلط» :وحنو .(ةمضلاب عوفرم أدتبم
 هب لوعفم :«لجآلا») «لجاعلا كرتو لجآلا

 :عامجإلا

 ام رمأ ىلع ةاحنلا قافتا .وحنلا يف .وه

 .هيف فالخ يأ نود

 :اعامجإ
 لعفل ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم

 اعامجإ» :وحن ىف «اوعمجا» :هريدقت فوذحم

 .«نطولا ةرصن ىلع

9 
 ضياع لك دك ,ديكوتلا ظافلأ نم

 اع سعت وهو كح نا انح ةقارقا
 مهلك موقلا ءاج» :وحن ,«لك» ظفل دعب

 بالطلا تاك :وحن دي 7 ,«عمجأ

 اهئنؤم الو «عمجأ» ال برعلا ني و .«عمجأ

 :يتظفلب ىنثملا ديكوت اوًصَخ مهنأل .«ءاعمج»
 .مالكلا بيكارت يف عقي الو .«اتلك»و هالك
 وأ ًابوصنم ًاديكوت الإ .دكؤملا فذحي م اذإ

 3 هدكؤم مموم ببح .اعوفرم وأ ًارورحي
 ءالعاف وأ ًاربخ وأ أدتبم ءيجي الف .ةلمجلا
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 عونمب وهو .ديكوتلا اطافلأ قم هريغ فذلسي
 .«عمجأ ب بالطلاب تررم» :وحن .فرصلا نم

 وه دئاز رج فرحب رج اذإ الإ فاضي الو
 «مهعمجأب بالطلا ءاجر»هنوحن .ءابلا

 ىلع ينبم دئاز رج فرح ءابلا :«مهعمجأب»)
 مسا :«عمجأ» .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 58 هنأ ىلع الح عوفرم اظفل رو رحب

 زد نال قو دف ادع عر هيلع
 .(ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 :مهعمجأ
 :رظنا .روكذلا عمج ريمضو «عمجأ» يه يه

 «مهعجأ» بونت دكؤملا فذح اذإو .عمجأ»

 «مهعمجأ . رضح» :وحن .هبارعإ دخاتو ,هنع

 وهو ةمضل اني عوفرم لعاف :«مهعمجأ»)

 ىلع يىنبم لصتم ريمض «مهدو .فاضم

 ٌتدهاش»و .(ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا

 بوصنم هب لوعفم :«مهعمجأ») «مهعمجأ

 :«مهعمجأ») «مهعمجأب تررم»و .(...ةحتفلاب

 كلذو .(...ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي مسا

 .اديكوت الإ نوكت ال يتلا «عمجأ» سكعب

 :نوعمجا

 لمعتستو .عفرلا ةلاح يف «عمجأ» عمج

 اهنأل ءواولاب عفرت .عمجأ :رظنا .اهلاعتسا
 ءاج» :وحن ,ملاسلا ركذملا عمجب ةقحلم



 ديكوت :«نوعمجأ») «نوعمجأ مهلك ٌبالطلا

 عمجب قحلم ةنآل واولاب عوفرم «بالطلا»

 .(ماسلا ركذملا
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 :نيعمجا

 ,رجلاو بصنلا يتلاح يف «عمجأ» عمج

 اهنأ الإ - عمجأ :رظنا - اهبارعإ برعتو
 عمجب ةقحلم اهنأل .ءايلاب ةرورجم وأ ,ةبوصنم

 لاح اهبارعإ رو نم ميمو... لاملا ركذملا

 ٌبالطلا تيأر» :وحن .بصنلا ةلاح يف

 .نيعمتح :يأ .«نيعمجأ

 يذلا ظفللا .ةاحنلا حالطصا

 فاضملا :نيفياضتملاك ,نيمزالتم نيب محقي

 راجلاو .اهومعمو ةلصلاكو .هيلإ فاضملاو

 اذه» :كلوق يف «هللاو» ةملك وحن .رورجملاو
 و

 .«ديز هللاو باتك
 ىل 2 ١

 :فوجألا

 : حا

 ال رسكلا ىلع ينبم لعاسلا توص مسا

 .بارعإلا نم هل لح

 داحا داحأ

 :حا تعا

 وأ لمعلا ىلع ثحتسملا توص مسا

 ىلع وأ .(خآ) حتفلا ىلع ينبم .مادقإلا

 .بارعإلا نم هل لح ال .( حآ) رسكلا
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 :داحا

 عونمم مادا ادكناوو نع لودعم مسا

 ةععنلاب ةيوصتط الاقرب و قريسلا ند
 لمعتتتتو اا ٌبالطلا ءاج» :وحن

 .«احأ ٌداحأ ُبالطلا ًءاج» :وحن 00

 ةيناثلا ةكاخلاو ترقتو .دحاو دعب ادحاو :ىأ

 .(١)ةحتفلاب ًابوصنم ًاديكوت

 م

 :داحا

 ميويمتما لاح 5 «نيدرفنم» قعمي

 اوقرفتو أرَمُر موقلا محل) :وحن يف ةحتفلاب

 .ءامسألا رئاسك ا ان يقأتو :«اداخأ

 :وحن .ةلمحلا يف اهعقوم بسح برعتف
 أدتبم داع الاوز «ِتارشعلا لبق داحآلا»

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 :داحا داحأ

 مه 23 0 1 1 و

 ىلع اًينبم ايكرم نسا هداحا داحاد ترعي نم مهتم (6)



 جاجتحالا

 نم ىنعم وأ بيكرت وأ ظفل ةّحص تايثإل ٌبالطلا لخد» :وحن .لاح بصن لحم
 :هتاحأ داحأ فعلا

 :جاجتحالا

 ةدعاق تابثإ .فرصلاو وحنلا يف .وه

 وأ ةملك لامعتسا ةّحص وأ ,ةّيفرص وأ ةّيوحن

 حصي نم ىلإ دوعي لمن ليلدب بيكرت
 :ناضرغ جاجتحاللو .هب جاجتحالا

 لايعتسا ةحص تابثإل كلذو .ىظفل - ١

 تابئاب قلمي ئونعم ت2 نيكرت وأ ةظفل

 ىلع .جاجتحالا يف ,دمتعيو .ةملك ىنعم

 دنع) فيرشلا ثيدحلاو .ميركلا نآرقلا
 جاجتحالا رصع برع مالكو .(مهضعب

 ةنسلا ىتح ٌلهاجلا رصعلا نم دتمي يذلا
 .ةمره نب ميهاربا رعاشلا ةافو ةنس ه٠

 نرقلا ىتح ودبلاب نوجتحي نويوغللا لظو

 ةنطاقلا لئابقلا نينثتسم يرجحلا عبارلا

 .ركبو بلغتك .سرفلاو نيينانويلا راوجب

 .شيرق :يه اهتغلب ٌجتحا يتلا لئابقلاو

 ضعبو .ةنانك ضعبو .دسأو «ميكو ؛ءسيفو

 .نييئاطلا

 نآرقلاب جاجتحالا ىلإ ةبسنلاب امأ

 ءابلع نإف ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا
 وهو - نآرقلا ذاختا ىلع نوعمجي - ةغللا

 - ةيبرعلا ةغللا يف ةحاصفلاو ةغالبلا ةمق

 ,ةيبرعلا ةغللا يف جاجتحالا عجارم دحأ
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 ّيوبنلا ثيدحلا ىلإ ةبسنلاب امأ .يناعملا
 هب جاجتحالا ةحص يف نوفلتخيف .فيرشلا

 اريثك نآلو ,ىنعم لاب اًيورم تيدحلا نوك زاومل

 .نيدلوملا نم اوناك ثيدحملا ةاور نم

 ةصاخو هب جاجتحالا ىلإ ليمي مويلا هاجتالاو

 .ةروهشملا ةتسلا هبتك يف هنم ءاج ام
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 :دحا

 :ةملكلا هذه يتأت

 يف هعقوم بسح برعي ا[اسا - ١

 ظفل ىلإ ًافاضم ًاربخ عقو اذإو .ةلمجلا
 هيف زوجي ,ثينأتلاو ريكذتلا يف أدتبملا فلاخي
 ٌدحأ لاملا» :لوقتف ءهدعب ام وأ أدتبملا ةقفاوم

 أدتبملل ةاعارم «دحأ» ريكذتب «نيتداعسلا

 «نيتداعسلا ىدحإ لاملا» :لوقتو .«لاملا»
 .«نيتداعسلا» ل ةاعارم ثينأتلاب

 .عوبسألا نم لوألا مويلا مسا - ١

 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ برعي

 و
 و سم جس

 :رظنا .«ةَرْسَع ىدحإ» بارعإ برعُي
 هَ ىف ىلا 5

 ءاركذم نوكي هدودعم نأ الإ .ةرشع ىدحإ

 ينءاج»و .«اماسو (00ع

 أ

 م سم و

 دحا تلن» :وحن

 .ركذملا عم هيءزجب ركذي «َرشَع ّدحأ» نأ ظحال )١(



 6. و ئإ 0007 0

 رشع دحاب تررم»و «افيض رشع دحا
 ىلإ

 .«ابلاط

 :ىدحإ

 .ثينأتلاو ريكذتلا ةيحان نم «دحأ» لثم

 أدتبملا فلاخي ظفل ىلإ ًافاضم اربخ تعقو اذإ
 ٌدحأ ةباتكلا» :لوقت .ثينأتلاو ريكذتلا يف
 :ةزيلاسللا ىدعتا ةباتكلا» وأ «تنابللا

 :ةرشع ىدحإ
 لح يف هيءزج حتف ىلع يئبم بكرم ددع

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح رج وأ بصن وأ عفر

 :وحن ,زييمتلا ىلع بوصس تنؤم 00

 ىدحإ») «ةبلاط 5 ةَرشَع ىدحإ تحجن»

 نيءزجلا حتف ىلع ينبم تر مسأ :(ةَرْشَع
 زيي :«ةبلاط» .«تحجن» لعاف عفر لح يف

 ىدحإ تدهاش» :وحنو .(ةحتفلاب بوصنم

 بكرم مسا ةَرْشَع ىدحإ») ا َةَرْشَع

 لوعفم بصن لحم يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم

 «ةيرق ةرشع ىدحإب تررم#» :وحنو «2(هب

 حتف ىلع ينبم بكرم مسا :ةرشع ىدحإ)

 .(رجلا فرحب رج لحم يف نيءزجلا

 :فرحألا

 ,حاتفتسالاو ءانثتسالا فرحأ رظنا
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 .ثنؤملا عم هيءزجب ثنؤي «ةرشع ىدحإ» نا ظحال )١(

 اًقَحَأ

 ,ضيضحتلاو .ديكأتلاو .ماهفتسالاو

 :ىستلاو«رهستتلاو. :«ليلعتلاو 1 ىجرتلاو

 .باوجلاو .مزجلاو ءرجلاو ,ميدنتلاو .هيبنتلاو
 ,لعفلاب ةهّبشملاو ةّيسمشلاو .ةّيرمقلاو
 بصنلاو .ءادنلاو .عراضملاو ,ةيردصملاو

 ,حاتفتسا .ءانثتسا :يف ...دملاو .نيللاو .ةلعلاو

 ,ليلعت . جرت .ضيضحت ,ديكأت اوما

 ,باوج .مزج ءرج .ميدنت .هيبنت ءنمت .ريسفت

 ,.ةيردصم ,.اهتاوخأو نإ 6 ,ةيرمق

 ...ذم ءنيل .ةلع ءبصن .ءادن .عراضم

 نم امل لح لو انينع ديف فريخألاو

 .بارعإلا

 :ةتئاصلا فرحألا

 .بئاوصلا :عجار

 :ةتماصلا فرحألا

 :ةاوسعلا :عجار

 :لعفلاب ةهبشملا فرحألا
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 .اهتاوخاو «نإ» :عجأر

 في



 ماكحألا

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع بم

 يب ىلع برعت يتلا «اقح» ةملك نمو

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ 38
 ادي اقحأ» ودعت ينو لق نيكد

 اهمساو «نأ» نم لوؤملا ردصملا) «حجن

 .(رخؤم ادني عقر ليغ 3 اهرخو
 :هريدقت فوذحيب لعفل قلطم لوعفم -5

 ٠ ءتنبثأ :ىنعمب :
 يف اهربخو اهمساو «نأ» نم لوؤملا ا

 :ريدقتلاو فوذدحملا لعفلا لعاف عفر لحم

 .( ؟ديز حاجن اقح نخَأ

 «؟حجن 6 اًقحأ» :وحن

 :ءاكحألا
 .مكح :عجار .«مكح» عمج

 :خآ خا 2 خا

 ةكرح ىلع ينبم عوجوملل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لحم هل هرخآ

 .ةتسلا ءامسألا :رظنا

 :كاخأ كاخأ
 00 هب الوغقم ىلوألا «كاخأ» 59

 ««مزلا» هريدقت فوذحم لعفب ءارغإلا ىلع
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 ,ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألا هبصن ةمالعو

 برعنو .ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع
 هنأل فلألاب ابوصنم اديكوت ةيناثلا «كاخأ»

 : 5 1 وى يأ

 رج لح يف حتفلا ىلع اينبم الصتم اريمض
 .ةفاضالاب

 :لاخإ
 .سايقلل فلاخم ّيعابس .«لاخ» عراضم

 ىنعب يتأيو .نيلوعفم بصنيف نظلا ىنعب يتأي

 وحن .ًامزال نوكيف «جرع» ىنعب وأ ربكت»

 لاخإ ٌتنكو :وحنو .هأضيرم ًاديز لاخإ»

 .لاخ :رظنا .«اعج اوم ٌتحَبصأ مويلا ىنكل

 لصأ .ليعافم ةثالث بصني ضام لعف

 مسا لوألا

 ةثداحلا اديز تريخاو :وحل (,ريخو ًادتبم

 بوصنم لوأ هب لوعفم :«أديز») «ةلماك

 ناث هب لوعفم :«ةثداحلا» .ةرهاظلا ةحتفلاب

 لوعفم :مةلباكو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم



 صاصتخالا

 دقو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ثلاث هب

 نيلوعفملا دسم اهريخو اهمساو «نأ» دست
 نأ اذني :تريخأ» وعلا ىكلانلار» قانا
 لوأ هب لوعفم :«أديز») ا ناحتمالا

 لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 دسم ديف 6 اسرع 'نانعتمألا ناو قف
 ,ملعأ :رظنا .(ثلاثلاو يناثلا :نيلوعفملا

 .امهتاوخاو .ىراو

 :صاصتخالا

 .ةفرعم رهاظ مسا وه :هفيرعت - ١

 ًالوعفم نوكيو .بئاغلا ريغل ريمض دعب عقي
 :لثم .هلعاف عم ٠٠فذحلا بجاو لعفل هب

 ."”«قدصلا لوقن .قحلا راصنأ .نحن»

 صتخملا مسالا نوكي :همكح - ؟

 مسالا ناك اذإ :ينبملا صتخملا مسالا

 ءمضلا ىلع .«ةيأ» وأ «ّيأ» ظفل صتخملا

 الا «صخأ» :عئاشلا هريدقت لعفلا اذهو )١(

 كفل: يدق نوكي : نأ كمر ..ه ضاستخالا» ةنئك

 .«دصقأ» لعفلا وأ .«ينعأ»

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :«نحن» (؟)
 .«صخأ» هريدقت فوذح لعفل هب لوعفم :«راصنأ» .أدتبم

 لوقن» ةلمجو رورجم هيلإ فاضم :«قحلا» .فاضم وهو

 لعفلا ةلمجو .أدتبملا ربخ عفر لح يف ةّيلعفلا «قدصلا
 ,لاح بصن لح يف هلوعفمو «صخأ» هلعاف عم فوذحملا

 .«نحن» ريمضلا هبحاص

 ًاعبت عوفرم تعن امهدعب ةفرعملا مسالاو

 ٌباحصأ .نوملعملا اهّأ .نحن» :لثم .ظفلل
 ."”«قحلا

 ناك اذإ :برعملا صتخملا مسالا
 ,«ةيأ» وأ «يأ» ظفل ريغ صتخملا مسالا

 عفرن .ملعلا لهأ ,نحن» :لثم ءأظفل نصت

 .«ةمألا

 صاصتخالا نيب :ىدانملاب ههبش - "

 :يه ةثالث هبش هجوأ ءادنلاو

 :صاصتخاالا ديفي امهنم الك نإ -5

 صاصتخالاو .,بطاخملاب صتخي ءادنلاف

 رشعم ءانإ» :لثم .ملكتملا وأ بطاخملاب
 ,دونجلا اهبأ :متنأ» :لثمو :««ثرون ال .يايبنألا

 كامح .ةمألا ذقنم اي» :لثمو .«نطولا ةامح

 .«هللا

 يأ) رضاحلل امهنم الك نإ 2

 .(ملكتملاو بّطاخملا
 ىلا ةروص او ني درر د د

 .هديكوتو

 فلتخي :ىدانملا نع هفالتخا - غ

 «اهيأ» .قباسلا لثملا يف اهبارعإك برعت :«نحن» (؟)

 هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم مسا :«يأ»
 .هيبنتلل :«ءاهلاو» .هلعاف عم فوذحملا «صخأ» لعفلل

 ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «يا» تعن :«نوملعملا»

 .فاضم وهو .عوفرم أدتبملا ربخ :«باحصأ» .ملاس

 .رورجي هيلإ فاضم :«قحلا»
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 ذخا

 :اهنم ةدع رومأب ىدانملا نع صاصتخالا

 هعم ركذي ال صتخملا مسالا نأ ١-
 ركذ نكميف ىدانملا امأ ءاقلطم ءادن فرح
 .هفذح وأ هعم ءادنلا فرح

 لوأ يف نوكي ال صتخملا مسالا - ؟

 يف نوكي دق يذلا ىدانملا سكعب ةلمجلا

 :اهرخآ ىآ :ةيطسو: وأ :اطوأ

 هقبسي نأ دب ال صتخملا مسالا - “

 هيف هكراشي وأ .هدحو هب صاخ هانعمب ريمض

 :لثم ,ريمض هقبسي الف ىدانملا امأ .هريغ

 -انأ» :لثمو .«ميظعلا ةللا كناحبس»

 » :لثمو .«بالطلا مركا - َبيدألا

 .«انبالط مركن ءابدألا

 ام ايئاد بوصنم صتخملا مسالا - ؛
 ىدانملا امأ .ناتينبم اهف «ةيأ»و «يأ» ادع

 دا نادرو هادا اهديك اذإ امم وركي
 أضيأ نوكيو .ةفوصوم ريغ ةدوصقم ةركن

 :فاضملاب اهبشم وأ افاضم ناك اذإ ًايوضتم
 ال بلغألا يف صتخملا مسالا - ه

 .ىدانملا سكعب املع نوكي
 اهووكم ناي فما مسالا -5

 هلا" ابب انورقم قركي الف ىدانملا امأ لأدب

 .طو رشب

 .ىدانملا فاللخبي ا الو .ةراشإ مس

 ,ةركن

 ا الو

 ,ىدانم امهئيحج فالخب ةراشإلا مساب فصوي

 .ظفلل 55 عفرلا بجاو نوكي امهتعنو

 عفرلا حصي ثيح ىدانم اهيئحي فالخب
 .بصنلاو

 هيون مهرس ه4 نعتتملا مسالا 8
 .ىدانملا فالخب بدني الو .هب ثاغتسُي

 صتخملا مسالا يف لماعلا ٠٠-

 .نطيوعت نود ةلعاشت عما ايوخو: تودع

 يف اَمأ ؛«صخأ» ب لماعلا اذه رّدقيو

 تاردقيوءادتلا فرغ هنت نفرق تاذلا

 .«يدانأ» 3 .«وعدأ»

 صاصتخالا نم ضرغلا نإ ١-
 وأ ,رخفلا وأ ,ةفرعملا مسالا ىلع ىنعملا رصق

 نم ضرغلا امأ ؛نايبلا ةدايز وأ عضاوتلا

 و .بطاخملا لابقإ بلط وهف ءادنلا
 .هنم داري ام عامسو .ءاغصإلل

 يا) ريخ صاصتخالا عم مالكلا - ١

 ءاشنإ ءادنلا عمو .(بذكلاو قدصلا لمتحي

 نوكي لب بذكلاو قدصلا لمتحي ال يأ)

 :يتأت

 لاعفأ نم ًاصقان ًايضام ًالعف - ١

 كاكا ,ريخلا بصتيو أدتبملا عفري . .عورشلا

 ًالعف اهريخ نوكي نأ ةطيرش ,«عرش» ىنعمب ال «ةيأ» 5 «ّيأ» صتخملا مسالا -8
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 .«نأ» ب نرتقم ريغو اهنع ًارخأتم اغراض

 «ناحتمالل ا بلاطلا عرش» :وحن

 ىلع ينبم 7 رضام لعف :«عرش»)
 ةعيت»ا مس :«بلاطلا» .رهاظلا حتقفلا

 لمف (لمتسو» .ةرهاظلا .ةّمضلاب -عاوفرن

 هلعافو .ةرهاظلا ةنضلاب عوفرم عراضم

 ةلمجو .وه :هريدقت راو هيف رتتسم ريمض

 .«عرش» ربخ بصن لحم يف «دعتسي»

 ىلع ينبم رج فرح ماللا :«ناحتمالل»

 قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال رسكلا
 رورحي مسا :«ناحتمالا» .«دعتسي» لعفلاب
 .اهتاوخأو «داك» :رظناو .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 اذإ وأ .لّوألا ىنعملا ريغب اّمات العف - ١
 :وحن .لوألا ةلاحلا طورش هيف قفحتت م

 لعف :1تذحاو) «ديز نم ملقلا ٌتذخأ»

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو .كرحتم عفر
 هب لوعفم :«ملقلا» .لعاف عفر لح يف مضلا

 :رخآ

 ثنؤم يه يلا «ىرخأ» عج تاج اذإ
 َثِعنُم ريغ :ىنعب «نم ٌرخآ» ليضفتلا لعفأ
 تايلاطو ٌبنيزب ثررم» :وحن «فرضلا نع

 ًاضوع ةحتفلاب رورحم تعن :«َرَخأ») م
 اذإ ام .(فرصلا نم عحونمم هنأل ةرسكلا نم

 ىرخا

 ىتلاو «ةرخآ» ىنعمي «ىرخأ» عمج تءاج

 : اهنأل) ةفورصم يهف .«ىلوأ» ةملك لباقت

 تروق :وحن ٠ ,(ةلاحلا 4 يف ةلودعم قوكت

 اهيتلاح يف ىهو .«رَخأ تابلاطو ب بنيزب

 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح 5

 ديز ءاج» :وحن يف ةحتفلاب ةبوصنم لاح
 بوصنم نامز فرظو .«ارخآ قابسلا يف

 .« عوبسألا رخآ كترز» :وحن يف ةحتفلاب

 ىكب» :وحنت ,ةلمجلا ف اهعقوم بسحو

 .خلإ ...«رخآلا تدهاش» و «رخآلا

 نم عونمب «رخا» نم ليضفت مسا

 .ةلمجلا يف هعقوم. بسح برعي .فرصلا

 :ىرخا

 ةفص اهنأل - فرصلا نم ةعونمم ةملك

 دنا وح كزح وبغ :يف ١
 :«ىرخأ») «ىرخأ ٍةاتفو بنيزب ترو

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب رورحي تعن

 نم عونمم هنأل ةرسكلا نم اضوع .رذعتلل
 .(فرصلا
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 قلولخا

 وحن .«ىلوأ» لباقم «ةرخآ» ىنعم - 1
 0 ل 0

 «مهالوأل مهارخا تلاق#+» :ةهياالا

 .(58 :فارعألا)

 :قلولخا

 ةغيص مزالي هنأل - دماج رضام لعف

 :يتأيو .ءاجرلا ديفي - طقف يضاملا

 ,ريخلا بصنيو أدتبملا عفري أ افنان 25

 اهلعف .ةّيلعف ةلمج هربخ نوكي نأ طرش

 .اهمننا نم رع اش هذأو كب قراقند عزاطب
 :«قلولخا») «رمهني نأ رطملا ٌقلولخا» :وحن
 .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لمف

 ةمضلاب عوفرم «قلولخا» مسا :هرطملا»
 ال نوكسلا ىلع ينبم فرح «نأ» .ةرهاظلا

 عراضم لعف :«رمهني» .بارعإلا نم هل لح
 ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 ردصملاو .وه :هريدقت 1 هيف ركتسم

 ريخ بصن لحم يف «رمهني نأ» نم لوؤملا
 .«اهتاوخأو داك» :رظناو .(«قلولخا»

 طورشلا فوتسي مل اذإ ءامات - ؟

 هّحجنت نأ قلولخا» :وحن .أصقان نوكيل

 عفر لحم يف «حجنت نأ» نم لوؤملا ردصملا)
 .(«قلولخا» لعاف

 :نوخأ

 .ةيبرعلا تاجهللا ضعب يف «خأ» عج

 اند

 ياولاب عفري . .ملاسلا ركذملا عمجب رجلي محا

 .ءايلاب رجعو بصنيو

 :ةادألا

 وأ .هيلإ دنسملاو دنسملا نيب طبرت ةملك

 .ىرخأو ةلمج نيب وأ .ةلضفلا نيبو امهنيب

 رجلا فورح وحن .فورح امإ تاردألاو

 وحن ءامسأ اًمإو .هيبنتلاو باوجلاو فطعلاو

 تاودأ وحن .لاعفأ اًمإو ؛ماهفتسالا ءاسأ

 هامان ب ةقوبسللا الخ :اشاح ءادغ :ءانشسألا
 الضو“ اضاعو ءاده.ةرظنا :ةنرفعملا

 طرشلاو .ءانثسالا تاودأ رظنا

 بصر طوعربلاطتتنا قدرلا يبضفلاو
 .خلا

 :فيرعتلا ةادأ
 .لأ :رظنا .«لأ» : يه

 :جاردإلا

 نيفرح ماغدإ يأ .ريغصلا ماغدإلا وه

 .لصألا نم نكاس امهوأ
 .ماغدإلا :عجار

 :ماغ دإلا

 لاخدإ وفه ,ةغل .ماغدإلا :هديدعحت 7 ١



 بايثلا تمغدأ :لوقتف .رخآ ءيش يف ءيش

 ,ماغدإلاو .هيف اهتلخدأ كنأ ينعتو .ءاعولا يف

 فرعي كاس تركن لاهدإ لع احل ظفا

 لصفت نأ ريغ نم .كرحتم "0هلثم رخآ
 ةدشل ناريصيف .فقو وأ ةكرحب اهبنيب

 ناسللا عفتري ثيحب .دحاو فرحك امهاصتا

 .«دش» .«دم» :وحن .ةدحأو ةعفد ضفخنيو

 يف ماغدإلا نوكيو .«ددم» و «ددش» امهلصأو

 ,كّرحتم امههيناثو نكاس اههوأ ايئاد نيفرح
 الإ .اهيف مغدُيو مغدت فورحلا عيمجو
 ام ماغدإ نكمي الف ءادبأ ةنكاس اهنأل .فلألا

 فرحلا نأل اهماغدإ نكمي الو .اهيف اهلبق

 كّرحتم لثم فلألل سيلو .هلثم يف مغدُي
 .اهيف ماغدإلا حصي ىتح

 ! :نيلثامتملا ءاقتلا روص - ؟
 انوكي نأ اًمإف .نالثاهتملا نافرحلا عمتجا

 اكرحتم امهدحأ نوكي نأ اًمإو .نيكرحتم

 ًانكاس لوألا نوكي نأ امإو .انكاس اههيناثو
 لك يف ماغدإلا مكح كيلإو ,ًاكرحتم يناثلاو
 .روصلا هذه

 ,يناثلا نكسو لوألا كّرحت اذإ - ١

 :وحن .نيسناجتملا نيفرحلا نيب امإ ماغدإلا نوكي )١(
 اذهو جرخملا يف نيبراقتملا نيفرحلا نيب امإو .هْدَم» .«در»
 :وحن .يناثلا فرحلا سناجيل لوألا فرحلا لاديإب نوكب

 يناثلا فرحلا لاديإب وأ .«ىحمنا» :اهلصأو «ىحا»

 «ىعتدا» اهلصأو «ىعدا» :وحن .لوألا فرحلا سناجيل

 .«لعتفا» نزو ىلع

 دق لوألا فرحلا ةكرح نأل .ماغدإلا عنتما

 :وحن .لاصتالا رّذعتف .نيلثابتملا نيب تلصق
 َتللَم» و ,«هضرف كنُبا ٌبتكي» و ,«تننُظ»

 :ةرفتلا

 يناثلاو ًانكاس لوألا ناك اذإ - ؟

 :ةيلاتلا طورشلاب ماغدإلا بجو ءأكّرحتم
 ءاه نيلثاتملا لوأ نوكي الأ -أ

 عنتما تكسلا ءاه ناك اذإف .تكسلا

 هيلام ينع ىنغأ ام» :ةيآلا وحن ماغدإلا

 .(195 - ١8 :ةقاحلا) «هيناطلس ينع كله

 ف ادم نيلئابتملا لوأ نوكي الأ - ب
 ًءاج» :وحن يف ماغدإ الف .ةملكلا رخآ

 .«مهفوفص اولخدو اوفطصاف ٌبالطلا

 نزو سبل ىلإ ماغدإلا يدوي الأ - ج
 «لوابق» لوس :ةلووفد اويعت :نغان
 عنتمي ثيح «لواح» لوهجي «لووح» و

 «لوق» لوهجمب اسبتلي ال يك .امهيف ماغدإلا

 .«لوخافاو

 ماغدإلاف .نيكّرحتم نالثملا ناك اذإ -

 امأ .عنتمم امإو .بجاو امإو .زئاج اَمإ

 :ةيلاتلا عضاوملا يفف ,عنتمملا ماغدإلا

 «نّدد» :وحن .نالثملا رّدصتي نأ -أ

 .«رثت» .(بعللا)

 نزو ىلع مسا يف انوكي نأ 0ب

 نزو ىلع مسا يف وأ .هرّرُد» :وحن .«لمف»
 وحن .«لعف» وأ «للذ» .«رّرس» :وحن .«لكف»

 نذكا



 ,«للط» وحن ,«لعف» وأ «للح» و «مل»

 .«ببخ»

 «لعفأ» نزو ىلع نالملا نوكي نأ

 .«نطولاب يا :وحن 0 يف

 نيلثملا دحأ نوكس ضرعي نأ د

 :تاددوو وحلا كرستم عقر ريمي هلاضتأل
 .«انددش ءتذدو

 قحلم نزو يف نالثملا نوكي

 ال» :لاق) «لليه» وأ «َبَبلَج» :وحن .هريغب

 .«جرحد» ب نيقحلملا («هللا الإ هلإ

 كف يف ًاذاش ءاج امث نوكي نأ -و

 .(رعشلا

 .(اهبابض رثك اذإ) «ضرألا تيبض» و
 .(ادعج ًاريصق ناك اذإ) «رعشلا ٌططق» و

 نأ - ه

 تبن اذإ) ببد» :وحن .ماغدإلا

 عضاوملا يفف .زئاجلا ماغدإلا امأو

 . :ةيلاتلا

 نوكسب ًانكاس يناثلا نوكي نأ -أ

 «ذدمي - دمي مل» :وحن ٠ .ههبش وأ مرجلل ضراع

 لوا ماغدإلا كف نكلو ةددخأ تارشو و

 لعفلا لوأ يف نيءات انوكي نأ 0

 علا ,عبتتا) و «عباتا ,عباتت» :وحن : .يضاملا

 يهز تع ٍلوأ قا يدنا نيءات وأ

 ةدقوشبا نون ,نوئمش - ركذت ركذتت»

 نؤنع متنك دقلو+» :ةيالا هنمو «دقوَن

 ١47(. :نارمع لآ) «توملا

 يب لق وينام اركي نأ دم
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 يا ربا روع هرألا 9
 .«راتس ,راتتسا

 نيءاي اهمالو ةملكلا نيع نوكي نأ - د
 تع موختا ةمزال هكر هك رمبتم ايهينات

 8 تناك اذإ امأ .«ٌيح .يبح» و «ٌّيع
 ,ماغدالا عنتما .بارعإلل ةضراع ةيناثلا

 :وحن .نيتملك يف نالثملا نوكي

 نأ ظحالملاو «ملقلاب ٌبتك ,ملقلاب ٌبتك»
 ناكسإب نوكي ةلاحلا هذه يف زئاجلا ماغدإلا

 .طخلاب ال ظفللاب نوكي اك لوألا لثملا
 عضاوملا يفف .بجاولا ماغدإلا اأو

 :ةيلاتلا

 يف ناسناجتملا نافرحلا نوكي نأ ١-

 دا نيك رستم اناكا ةا وم. هدا ةملك

 لوألا فرحلا ناك مأ .(ّدَدَم :اهلصأ) «دم»

 :اهلصأ) هّدج» :وحن ءاكّرحتم يناثلاو ًانكاس

 .(ددج
 ناسناجتملا نافرحلا نوكي نأ -؟

 بجي ةلاحلا هذه ىفو ,نيتملك يف نيرواجتم

 نيلثملا يناث ناك اذإ اطخو أ اظفل ماغدإلا
 بجو ؛«يلع ءانكس 0 وح اخ

 ,ريمض ريغ ناك اذإ أطخ ال ًاظفل ماغدإلا

 .«كبر رفغتسا  ةشيرلاب ٌبتكأ» :وحن

 ايها لفلا ناك اذإ !ةظوحلو هدا

 ادم“. انع اضم هقول نرهك اذ مل

 نأ - ه



 .هجوأ ةثالث هيف زاج ,كّرحتم عفر ريمض ىلإ
 :وحن .ماغدإلا كوكفم اًمات هلاعتسا -أ

 .«تللظ»

 ءافلا ةكرح ءاقب عم هنيع فذح - ب

 ل و

 ىلإ. انهتكرخ لقنو: هنيعا قدح - ج

 .«تلظ» :وحن ءاهتكرح حرط دعب ءافلا

 :تاودألا

 :ةاذأ :عجأر

 تاهو نر
 .ةيليلعتو

 :يتأت :ةّيفرظلا ذإ -أ
 بلغأ وهو - يضاملا نامزلل ًافرظ - ١

 ىلع اينبم .ةلمجلا ىلإ ًافاضم - اهلاوحأ
 :وحن .هيف الوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 تلعن :وحنو ,«هتيب يف وه ذإ يقيدص ترو

 يف وه» ةّيمسالا ةلمجلا) .«لمعي ذإ يقيفر

 يف «ُلمعي» ةّيلعفلاو .لوألا لاثملا يف «هتيب
 دقو .(هيلإ فاضم ّرج لح يف .يناثلا لاثملا
 د اهيديي ةلمبللا» :ىأ "تدنلا كقانعملا فدع
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 ذِإ
 :وحنو .(417-845 :ةعقاولا) #نورظنت

 .«تيبلا جراخ دئتعاس تنكو كترز»

 جراخ كترز ةعاس تنكو كترز :ريدقتلاو

 نيلاثملا يف رسكلاب ةنونملا «ذإ» برعت) .تيبلا
 نوكسلا ىلع اًينبم نامز فرظ نيريخألا
 .(ةفاضإلاب رج لح يف ردقملا

 اوركذاو# :ةيآلا وحن .هب ًالوعفم - ١
 (87 :فارعألا) « مكر ثكف ًاليلق متنك ْذِإ

 صصق لئاوأ يف ةعقاولا «ذإ» ىلع بلاغلاو
 لغفل دي الوعفم نوكت نأ :ميركلا :نآرقلا
 نك ذأ ةرودقل تودع

 لالا ولا فيل وفل | نوب كل دوز نال

 نم َتزبتنا ذإ ٌميرم باتكلا يف ٌركذاو»
 :«ذإ») ( ١5 :ميرم) «ًايقرش ًاناكم اهلهأ

 لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم فرظ

 ًاعنم رسكلاب تكّرح دقو .«ميرم» نم لامتشا
 .(نيتكاس ءاقتلا نم

 نم فاطم دعي كلذو ءةبلا ناش ترك
 ,ذئموي :بيكارتلا وحن .نامزلا ءامسأ

 بيكارتلا نم لوألا مسقلاف .ذئنيح .ذئتعاس

 ,ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم نامز فرظ ٌبرعُي
 نوكسلا ىلع اًينبم نامز فرظ «ذإ» برعتو

 نيونت اهيف نيونتلاو .هيلإ فاضم رج لح يف

 .صضوع

 ىلع بم فرح :ةيئاجفلا ذإ - ب
 دعب عقي .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ذئنيح متنأو موقلحلا تغلب اذإ الولف»

>> 



1 
 ٌبتكأ انأ انيب» وحن .«|نيب» وأ «انيب» فرظلا

 .«ديز ينراز ذِإ

 ليلعتلل فرح :ةيليلعتلا ذإ <

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم

 نم مهتمو .«قرس ذِإ اديز ٌتبرض» :وحن

 هدنع «ذإ» يتأت الف ,افرظ انه اهربتعي

 :اذا
 ع

 :ةيلاجفو دب ريس ,ةيفرظ :نوكت

 لبقتسي ال فرظ :ةّيفرظلا اذإ -أ

 (”هطرشل ضفاخ ,"اناغ (7١ظرشلا

 ةلمجلا ىلع لوخذلاب ٌصتختو .هباوجب قلعتم

 1 ,ابلاغ ايضام اهدعب 0 نوكيوإ ةيلعفلا

 يي اذإ ا سفنلاو

 عنقت لبيلق ىلإ در هاذا

 ىلع 0 ؛عوفرم مسا ىلع تلخد اذإو

 فودح لعفل ًالعاف تر ,«بئاغلل ردمص

 دبع لوقك ةرورضلل رعشلا يف الإ مزجي ال هنكل )١(

 :فافخ نب سيقلا

 ىنغلاب كبر كانغأ ام نفتسا
 ٍلُمجَتف ة ةصاصخ كّبصت اذإو

 .طرشلا ىنعم ةنمضتم ريغ ةيفرظلا «اذإ» :يتأت دق (؟)

 .«ىلجت اذإ راهنلاو ,ىثغي اذإ ليللاو# :ةيآلا وحن

 ١-١( :ليللا)

 .اهيلإ هتفاضإب َرُِت هدعب عقت يتلا ةلمجلا نإ يأ ()

 لعفلا اذه ناك اذإ ,هيلي يذلا لعفلا هرسفُي

 :يباشلا مساقلا يبأ لوقك ,مولعملل
 ةايللا دازأ امون .سسقلا اذإ

 ردقلا ٌبيجتسي نأ دب الف
 هريدقت فوذحم لعفل لعاف :«بعشلا»)

 ًايتانو .(ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم .«دارأ»
 .لوهجملل اًينبم لعفلا اذه ناك اذإ لعافلل
 «ةسردملا ُهركي ْمَتحي مل ٌبلاطلا اذإ» :وحن
 فوذحم لعفل لعاف بئان :«ٌبلاطلا»)

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «مرتحي :ةريدقت

 ءاهدعب لعفلا اذه ىتأ اذإ «ناك» ل ايساو

 .«تيتأ ارا ناك ملعملا اذإ» :وحن

 ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا :«ملعملا»)

 ملكتملل ريمض ىلع تلخد اذإ امأ (ةرهاظلا

 ًاديكوت ٌبرعي ريمضلا اذه نإف .بطاخملل وأ
 :درب نب راشب لوق وحن .هبئان' وأ لعافلل
 ىذقلا ىلع ًارارم ُبّرْشَت مل تنأ اذإ

 ةيراشم وفصت نيالا ىاو تقمط

 لعفلا يف رتتسملا ريمضلل ديكوت :«َتنأ»)
 .(فوذحملا «ٌبّرشت»

 الف «اذإ» دعب «ام» دازت دق :ةظوحلم

 .«كتمركأ ينترز ام اذإ» :وحن .ًائيش ريغت
 ينبم فرح :ةيريسفتلا اذإ - ب

 يتأي .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع

 فلتختو .لمجلا ىف ةيريسفتلا «ّيأ» عضوم يف

 ال («اذإ» دعب) اهدعب لعفنا نأ ىف اهنع

 انضم



 “يلا هتمتكتسا» :وحن ,بطاخملل الإ نوكي
 .«هرتسي نأ هنم تبلط اذإ

 فرظ امِإ برعت :ةّيئاجفلا اذإ - ج
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع انه ناكر

 ال نوكسلا ىلع ًاينبم افرح اّمإو .هيف 57

 لوخدلاب صتخت يهو .بارعإلا نم هل لح

 باوج ىلإ جاتحت الو ,ةيمسالا ةلمجلا ىلع

 يف عقت الو .(ةيطرشلا هاذإ» يف لاحلا وه اك)
 وأ) ةدئازلا ءافلا اهمزلتو .مالكلا ءادتبا

 رعي اهدعب حوفرملا مسالاو .(ةيفانئتسالا

 ٌةَّيَح يه اذإف اهاقلأف» :ةيآلا وحن .أدتبم
 أدتبملا اذه ربخ نوكيو 3١(., :هط) « ىعست

 افوذح وأ ,ةقباسلا ةيآلا يف امك اروكذم ام
 :ةفاعسألا اذاف :فيفلا تلخدو وعن

 :اذإ
 لحم ال نوكسلا ىلع ينبم باوج فرح

 ملعم بالطلل» :وحن .بارعإلا نم هل
 :ديفتو .«مهدشري اذإ .مهملعي

 لزق ويعت“ :ديكوتلاو ةيوقتلا 21
 :رعاشلا
 ش انْدَلَخ اذإ ماركلا ٌدلخ ولف

 انيقب اذإ ماركلا يقب ولو
 :ةنالا وجت“ .ىطاملا ق:ظرقلا قدم خا

 مهيلإ ُنَكْرَت َتذِك ذقل َكانْْبَت نأ الولو»

 كاذ ذإ

 ةايحلا فعض ٌكانمذأل أذإ .ًاليلق ًائيش
 انيلع كل ٌدجت ال مث .تامملا فعضو
 1١/5-70(. :ءارسإلا) «اريصن

 وحن .لبقتسملا يف طرشلا ىنعم - '"

 «ءضاشلا لوف

 ةبقاعم 5 ينيقاعف ءاذإ

 :اماذإ

 «امدو .ةيطرشلا «اذإ» نم بكرم ظفل
 لوق وحن .(ةّيطرشلا اذإ :رظنا) .ةدئازلا
 :رعاشلا

 نيعأ ىلكف ليل َتَدَب اماذإ

 ٌعياسم يلكف ينتجان يه نإو
 :كاذذإ

 نامز فرظ يهو .«ذإ» نم 5 ظفل

 .هيف لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا يهو «اذ»و
 ةلمجلاو ,فوذحم ابلاغ هربخ) أدتبم عفر لح
 (ةفاضإلاب رج لحم يف ربخلاو ادتبملا نم

 ال متفلا ىلع ينبم باطخ فرح فاكلاو

 :رعاشلا لوق وحن .بارعإلا نم هل لحم

 انل َنِْيَضَم دق لايل ٌنَعِجرت له
 انانفأ كاذذإ ٌبلقنُم شيعلاو

 .(نئاك كاذذإ :ريدقتلا)

 نذل



 امذإ

 :امذإ

 ىلع ينبم لابقتسالل مزاج طرش فرح

 امذإ» :وحن .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

00 
 ريمض هلعافو .طرشلا لعف هنأل ,نوكسلاب

 لعف :ملعتت :تنأ ةريداقت ايوهورميف لاغيس

 ,طرشلا باوج هنأل نوكسلاب موزجم عراضم

 :هريدعت ايكو هيف راتسم ريمض هلعافو

 بارعإلا نم اهل لح ال «فقثتت» ةلمجو .تنأ

 وأ ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج اهنأل
 .(«اذإ»

 :نذإ

 !؟0لانةشنلاو تاو بصن فرح

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم واو

 لعفلا بصنت يك طرتشيو .بارعإلا

 ريغ ةلمج ردص نوكت نأ اهدعب عراضملا

 ةطبترم تناك نإو ءابارعإ اهلبق امب ةطبترم

 اهدعب عراضملا نوكي نأو .'؟!ىنعم اهب

 .مالكل باوج هنأل )١(

 .لابقتسالاب عراضملا صصخب هنأل )١(

 اب طورشم باوج هدعب امو .طرشلا ىنعم هيف نأل (؟)

 ال ,ًابارعإ اهلبق امب ةطبترم اهدعب ةلمجلا تناك اذإف (؛)

 | اهلثمب زيزعلا دبع يل ٌداج نئل
 اهليقا ال اذإ اهنم يننكمأو

 .(اهتلمج ردص تسيل اهنأل «نذإ» لمعت مل)

 نت

 لعفلا نيبو اهنيب لصفي الأو .*”لابقتسالل
 :كلوق وحن ,'"مهسقلا وأ .ةيفانلا «ال» الإ
 دعب رفاسأس» :كل لاق نمل «كروزأ ال نذإ»
 :رعاشلا لوق وحنو .«ةعاس

 برحب مهيمرن - هللاو - نذإ

 «نذإ» تقبس اذإ ١- :تاظوحلم

 اهامعإ زاج .نيتفطاعلا ءافلا وأ واولاب
 اوداك نإو# :ةيآلا تئرق دقو .اهلامهإو

 .اهنم كوجرخُيل ضرألا نم كنوٌزفتسيل
 «ًاليلق الإ كقالخ اوشبلي ال أذإو
 ,«اوثبلي» عراضملا بصنب (7 :ءارسإلا)

 .«نوثبلي» هعفربو

 نيب لصفلا ةاحنلا ضعب زاجأ - ؟

 :وحن .ءادنلاب عراضملا لعفلاو ةلماعلا «نذإ»

 ,نذإ» :وحن ,فرظلاب وأ «ّحجنت .ديز ايءنذإ»

 .رورجملاو راجلاب وأ .«كروزأ .ةعمجلا موي

 .«حجنت دجلاب نذا» :وحن

 ىمادقلا نييوغللا مظعم بتك - *

 فرح مأ ةبصان تناكأ ٌءاوس نونلاب «نذإ»

 َتنأ» :وحن .«نذإ» بصنت مل ,لاحلل ناك نإف (0)

 نأل «نذإ» بصنت مل) «ةقيقحلا لوقت ْنذِإ - .قداص
 .(لاحلا ىلع لدي «لوقت» لعفلا
 .مسقلا ريغب عراضملا لعفلا نيبو اهنيب لصف اذإف (1)
 «رطملا ٌرمهتي دقف نذإ» :كلوق وحن .بصنت ال .«ال» وأ

 :«موعلاب ديم ءايلا» كلا لاق نك بارع



 نونلاب اهبتكي نم مهنمو .لماع ريغ باوج
 تناك اذإ «أذإ» :فلألابو .ةبصان تناك نإ
 فلألاب وهف فحصملا يف اهمسر اَمأ .ةلمهم
 .ةلماع ريغو ةلماع

0 
- 

 :ىرا

 ريغ .لوهجملل مالم نظلل عراضم 0
 مزالم هنأل ًالعاف هبحاص نوكي .(

 :يئاطلا مات يبأ :لوق وحن 00

 اهب يغبأ ينثأ ىملسا طر

 0 لالضلا يف اهارأ الَدَب

 عوفرم لوهجملل عراضم لعف :«اهارأ»)
 هلعافو .رذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا ةمضلاب
 هاهؤ انا ردت يوكو هتف رافبو ويبتط

 لح 2 ناوكمملا ىلع ينبم لصتم ريمض
 أديز 5 تنك» :وحنو ,.(هب لوعفم بصن

 هب لوعفم :«اديز») «لهك وه اذإف ,اباش

 .(ناث هب لوعفم :«أباش» .لوأ

 ع
- 

 :ىرا

 :يقأت

 سنس عر ةطراشتو اكان ١-

 مسا لوألا لصأ .ليعافم ةثالث

 وجت هريخو دعيت كلاتلاو>قاثلاو..نيدض
 :ةيآلا وحنو ,هأبترم ضرفلا ٌذيملتلا تيرأ»

 َكَتيَأَرَأ

 تارسخ مهامعأ ُهللا ميري كلذك»
 :لوألا هب ٌلوعفملا) ١77( :ةرقبلا) «مهيلع
 :ثلاثلاو .مهامعأ :يناثلاو .«مهمري» يف مه
 دج اهتمت اامو مرا نمت دقو 1 تاسع
 لعمل تيراو وحن عئاتلاو يناثلا نيلوعفملا
 نأ» نم لوؤملا ردصملا) «ٌبّدهم يقيدص نأ

 يناثلا :نيلوعفملا زد دب «نيذهت يقيدص

 .اهتاوخأو ىدأو ملعأ :رظناو .(ثلاثلاو

 («ىأر» هيضام) اعراض 05-6

 ىرأ 0 000 الو بصني

 .«ةرجش قلستي لفطلا ىرأ» :وحن ,ةيرصبلا
 (اضيأ .ىأر هيقان) اعراطم المقا تاع

 لهجلا ىرأ» :وحن - ةيبلقلا ىرأ ىمستو

 بوصنم لوأ هب لوعفم :«لهجلا») لدم

 بوصنم ناث هب لوعفم :«ُةَلْذم» .ةحتفلاب
 .(ةحتفلاب

 ء ءىع رع

 :كتيارا

 اكتيارأ روجبو ,ينربخأ :ىنعمب

 وهو ....ينوربخأو يناربخأ :ىنعمب ...مكتيأرأو

 ماهفتسا فرح يهو ةزمطلا نم بكرم ظفل

 نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم يراكنإ
 تار. ةيماجلا  نسحجتلاوب هنارعألا

 يف حتفلا ىلع ينبم ريمض يهو .«ءاتلا» و

 اخ



 ابرإ ابرا

 فرح يهو .فاكلاو .لعاف عفر لحم

 نم هل .زح ال حتفلا ىلع بم باطخلل
 :لاتيف لعفلا ةزمهه فذحت دقو .بارعإلا

 :رعاشلا لوق هنمو ,كتيرأ

 ىيحي مالك َتْعَنَم ْنِإ َكَتْيَرَأ

 وأ «تفرع» ىنعمب «تيأر» نم ام يهو

 ًادحاو هب 200 بصنتف «تريبصتأ»

 اهدعب ةيماهفتسالا ةلمجلا نوكتو .(فاكلا)

 ىنعمب امإو .بارعإلا نم اهل لح ال ةيفانئتسا

 :نانكلا . 27 .ةذيل زففت تفتلا :تيلقو

 .اهدعب يتلا ةيماهفتسالا ةلمجلا - ١

 :ًابرإ ابر
 لوألا ءايزإف برعت اوعي ار ىأ

 برعتو .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح
 :وحن ,ةحتفلاب ايوه اديكوت ةيناثلا «ابرإ»

 .«ابرإ 3 شحولا تقّرم»
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 :عبرا

 .«ثالث» لثم هلاعتساو هماكحأ ددع

 «تابلاط عبرأ حجن» :وحن .(ثالث :رظنا)

 ةرسكلاب رورح هيلإ فاضم :«تابلاط»)

 .(ةرهاظلا

 :ةرشع ٌعَبرأ

 لم ةلاحتتاو :ةماكحا -:تكرف ددع

 هل

 :وحن .(ةرشع ثالث :رظنا) .«ةرشع ثالث»

 راش رم عبرأ تقرتحا»

 - نوعستو عبرأ - نوعبرأو عبرأ
 - نونامثو عبرأ - نوثالثو عبرا

 - نوعبسو عبرأ - نوسمخو عبرأ

 :نورشعو عبرأ - نوتسو عبرأ
 ماكحألا يف «نوعبرأو ثالث» لثم

 0 .(نوعبرأو ثالث :رظنا) .لامعتسالاو

 ٌتأفاك» و .دبلاط نوسمخو عبرأ حجن»
 رعبرأب تفلفا# وف بلال رشعو اعبر

 17 نيثالثو

 .«ةثالث» لثم هلامعتساو هماكحأ ددع

 .« لابج ةعبرأ تدهاشو :وحن ,(ةثالث :رظنا)

 :رشع َةَعَبرَأ
 لثم هلامعتساو هماكحأ كر ددع

 زاف» :وحن ,(رشَع ةثالث :رظنا) .«سْشَع ةثالث»

 :هاقباستم شع ةعبرأ ةزئاجلاب

 ةعبرا - نوعبراو ةعبرا

 - نوثالثو ةعبرا - نوعستو

 -نولنالثو ةعبرا

 - نوعبسو ةعبرا -نوسمحو



 :نورشعو ةعبرأ - نوتسو ةعبرأ
 ماكحألا ْق «ةنوضتراو ةثالث» لثم

 :وحن .(نوعبرأو ةثالث :رظنا) .لامعتسالاو
 ةعبرأ تيارو ابا نوعبرأو عبرا فاو

 نيرشعو ةعبراب تررم» و .«اذيملت نيسمخو

 .«أذيملت

 :نوعبرأ
 ىواولاي عفري .دوقعلا ظافلأ نم مسا

 ركذملا عمجب قحلم هنأل .ءايلاب رجيو بصنيو

 .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو .ملاسلا

 حجن» :وحن .زييمتلا ىلع بصني هدودعمو

 «حجن» لعاف :«نوعبرأ») «أبلاط نوغبرأ

 ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوف رم
 ةحتفلاب بوصنم زييق :«ابلاط» .ملاسلا

 ةايسرك نيعب رأ تيرتشا» :وحنو .(ةرهاظلا

 هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :«نيعبرأ»)
 زييمت :«ايسرك» .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم
 تي ةرعتوب (ةقاظلا ةديفلاب بوصنن
 ءايلاب رورحي مسا :«نيعبرأ») «اعنصم نيعبرأب
 «أعنصم» .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل
 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زييك

 :نيعبرا
 .رجلاو بصنلا يتلاح يف «نوعبرأ» يه

١ 

 كتيرا

 :دترا

 :يتأت

 ًادتبملا عفري ًاصقان ًايضام العف - ١
 وحن .«راص» ىنعب تناك اذإ .ربخلا بصنيو

 «ًاريصب ٌدتراف ههجو ىلع هاقلأ» :ةيآلا
 صقان .ضام لعف :ذترا») (415 :فسوي)

 رتتسم ريمض همساو .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم

 «دترا» ربخ :ءاريدغتو .وه :هريدقت ًازاوج هيف

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 ,«راص» ىنعب نكت مل اذإ .اًمات العف - ؟
 :«دارجلا») «انضرأ نع دارجلا دترا» :وحن
 .(ةمضلاب عوفرم «ٌدترا» لعاف

 :نوضرأ :قوصرا
 ركذملا عمجب قحلم مسا :«ضرأ» عمج

 الاب رضو»بضتيو“واولاب مقري :لاعلا
 :وحنو ,«اهيلع امو نوضرألا هلل» :وحن
 اياها نم ناضرألا تمراشاو

 :نورإ

 مسا .اهعضوم وأ رانلا : ىنعمي «ةرإ» عمج

 ةرارلابب عقار بلال .ركذلا ديجي قفل

 .ءايلاب رجنو نضتو

2 
 :كتيرا

 < وعمال ع 2

 .كتيارا :رظنا «كتيارا» يف ةغل



 ءازإ

 :َءازإ

 بوصنم «لباقم» :ىنعي ناكم فرظ

 ًءازإ تسلج» :وحن .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .«بيطخلا

 :جاودزالا

 نيب ةلكاشملا .ةغللا مولع يف .ءوه -

 ىمسيو ءامهدحأ فورح يف لادبإلاب نيظفل

 تاروزأم ّنعِج ريل» :وحن .ةجوازملا اضيأ

 :«تاروزأم» لصأف «تازوحأف ريغ

 .تاروجأملل ةلكاشم ةقفهف :تاروؤوم

 هل لح ال يم معلا رجول توض“ تبا

 .بارعإلا نم

59 
 .ةلمجلا ف اهعقوم بعيغب ترعب ذل

 اهمامأ حصن نأ 37-3 .نامزلا ىلع تلد اذإف

 : ,افرظ تناك «يف»

 بوصنم نامز فرظ :«عوبسألا») «يضامل
 تنجو تاو لعفلاب قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم تعن :«يضاملا»

 عوبسألا تيكر كو :وحن

 يف اهعقوم بسح برعت كلذ ادع ايفو

 نم ريخألا عوبسألا ىضم» :وحن ,ةلمحلا

 .(ةمضلاب عوفرم لعاف :«عوبسألا») «ةنسلا

١ 

 «سردلا يف انيعوبما تيما :وحنو

 .(ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «اعوبسأ»)

 .«يضاملا ٍعوبسألا يف تضرم» :وحنو

 :فانئتسالا
 اهقبس اع اهعطق دعب ةلمجب ءادتبالا وه

 فانئتسالا افرحو .يبارعإلا اهمكح نعو
 ةلمجلا :رظناو .امهرظنا .ءافلاو .واولا :امه
 .ةيفانئتسالا

 :ةيفانئتسالا

 لمجلا» يف «ةيفانثتسالا ةلمحلا» عجار

 :ءانثتسالا

 عقاولا مسالا جارخإ وه :هفيرعت - ١

 :لثم .اهلبق ام مكح نم ءانثتسالا ةادأ دعب

 .«أريمس الإ ذيمالتلا ءاج»

 ءانثتسالا ةلمج نوكتت :هرصانع - "

 قثتسملا :يلاوتلا ىلع يه ,ةثالث رصانع نم

 مان» :وحن .ىنثتسملاو .ءانثتسالا ةادأو .هنم
 .«أدنه لإ لافطألا

 ةعبرأ ءانثتسالا تاودأ :هتاودأ - ""

 :عاونأ

 .«الإ» :وه .فرح - ١

 .«نوكي الدو .«سيل» :امه ,نالعف - ١



 ءانثتسالا

 .مسالاو لعفلا نيب ددرتت تاودأ - “7

 .ادعو .ءاشاحو ءالخ :يهو

 ."'«ىوس»و .«ريغ» :امه نابسا - غ

 :اهنم عاونأ ءانثتسالا :هعاونأ - ع
 هيف ركذ ام وهو .ماتلا ءانثتسالا - ١

 ةرئاطلا بالطلا بكر» :لثم .هنم ىنثتسملا

 .«اديز الإ

 كح ا وهو ,غرفملا ءانثتسالا - ؟

 ريغ ءانثتسالا هيف نوكيو .هنم ىنثتسملا هنم

 .«ءاقدصألا الإ ٌرسلا متكي ام» :لثم .بجوم

 الإ سلا سانلا نم ممتكي ام» :ريدقتلاو

 .«ءاقدصألا

 ّيفنملا ريغ يأ بجوملا ءانثتسالا - *

 :ىلاعت هلوقك ."'اههبشو يفنلا تاودأ دحأب

 :ةرقبلا) «مهنم ًاليلق الإ هنم اوبرشن»
 بجي ماتلا بجوملا ءانثتسالا يفو .4

 .ىنثتسملا بصن

 ام وهو ,بجوملا ريغ ءانثتسالا - غ

 «ىوس»و .«ىضردك «ىوس» :اهيف لاقي :«ىوس» )١(
 ,«ءانب» ك «ءاوسؤو .«ءانسو ك «ءاوس»و .«ىده» ك

 .حصخألا وه رسكلاو

 اولداجت الو» :ىلاعت هلوقك .يهنلا :وه يفنلا هبش (1)
 ,(10 : توبكنعلا)«نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ

 الإ كَلُبِب لهف» :ىلاعت هلوقك .يراكنإلا ماهفتسالاو
 ماهفتسالاو ("8 : فاقحألا) «نوقسافلا موقلا

 «؟لطابلاب سانلا قوقح نولكأتأ» :وحن .يخيبوتل

 ام» :لثم .ههبش وأ ؟”يفنلا هتلمج تنمضت
 .«ديز ىوس بسر

 هيف ناك ام وهو ,لصتملا ءانثتسالا - ه
 :لثم .هنم ىنثتسملا نم ًآضعب ىنثتسملا
 .«همامكأ الإ بوثلا ةطاّيخلا تطاخ»

 نكي مل ام وهو .عطقنملا ءانثتسالا -
 هلوقك «؟9هنم ىنثتسملا نم أضعب ىنثتسملا
 «ًامالس الإ ًاوغل اهيف نوعمسي الإط :ىلاعت
 الإ ةذتاسألا رضح» :لثمو 1١( :ميرم)

 .«مهتارايس

 اذإ :«آلإ» ب ىئثتسملا ماكحأ -06

 :ةثالث ماكحأ ىنثتسمللف .«الإ» ةادألا تناك

 ,ًابجوم .ءامات ءانثتسالا ناك اذإ - ١
 سوردلا تظفح» :لثم ,ىنثتسملا بصن بجي

 ىثتسملا مدقت ءاوس كلذو .«أدحاو سرد الإ
 تظفح» :وحن .رخأت وأ .قياسلا لثملاك هنم
 .«سوردلا ًادحاو انو لإ

 ريغ .ءامات ءانثتسالا ناك اذإ - ؟

 ام وه يظفللاف .ايونعم وأ ايظفل نوكي يفنلا ()
 .«ديز الإ حجن ام» :وحن .يفنلا فرحأ نجا نت

 هللا بيف :للاعت هلوقك ,ىنعملا نم مهفي ام وه يونعملاو
 .ديري ال يأ «ىبأي») .(؟؟ :ةبوتلا) «هرون ْمِتْي نأ الإ

 .«بذكي لجر لق» :لثمو .(يفنلا هانعم
 ٌيونعملا لاصتالا نم عون كانه نوكي .كلذ عمو (5)

 فرحلا عوقو عطقنم ءانثتسا لك يف حصي كلذل .اهنيب

 .ءانثتسالا ةادأ عقوم (اهددشم وأ نونلا نكاسلا) «نكل»

 .المف هتادأ نوكت نأ عطقنملا ءانثتسالا يف زوجي الو

 '؟



 ءانثتسالا

 وأ .ىثتسملا بصن زوجي ,(يفنم يأ) بجوم
 هبارعإو .هنم ىثثتسملا ةكرح بسح هطيض
 الإ نورابتملا فلخت ام» :لثم .هنم الدب
 .(”«ذحاو وأ ءادحاو

 ام برعُي .اغرفم ءانثتسالا ناك اذإ -

 ,اهلبق لماعلا هيلطتي ام بسح ء«آلإ» دعب

 ام» :لثمو ."'َريمس الإ أطخأ ام» :لثم

 تملس ام» :لثمو ."”«نيملكتملا لإ تعمس
 .(؟«ءاحصفلا ىلع الإ

 :«الإ» راركتب ىثتسملا تالاح - 5

 .يونعم وأ ّيظفل ضرغل «الإ» رركتت

 :امإ أظفل «الإ» رّركتت :ًاظفل «الإ» راركت

 اذإ كلذو ,ضحملا ّيظفللا ديكوتلل - ١

 ,*«واولا» فطعلا فرح دعب تناك

 ببسب ال فطعلا ببسب نوكي ىنثتسملاو

 الإ ةرايسلا بوكر ٌبحأ» :لثم ,«الإ» راركت

 :«ذحاو» .بوصنم ىنثتسم (بصنلاب) :ءاداوذ ل3(

 .عوفرم «نورابتملا» نم لدب (عفرلاب)

 ,.ةدوجوم ريغ «الإ» نأك هأطخأ» لعاف :«ريمس» )١(

 .رصح فرح .انه .يهو

 فوضتن تمتع لدنك في لوقت ةةييلكلاو (9)
 .ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 .«ىلع» ب رورح مسا «ءاحصفلا» (غ)

 .فطعلا فورح نم اهريغ نود (6)

 .(")ةنحاشلا الإو ةريبكلا

 نوكيف .ضحملا راركتلل امإو - ؟

 نود اهلبق امل الثامم اهدعب مسالا
 الإ اًيلع الإ ُموقلا ًءاج» :لثم ."''«الإ»رابتعا
 ,(60«بلاط يبأ نبا

 ىعُم «الإ» رّركتت «ىنعم «الإ» راركت

 ىنثتسملا مكحل نوكيو .(ديدج ءانئتسال يأ)

 :ةدع لئاسم اهدعب

 ًابجوم اًمات ءانثتسالا ناك اذإ ١-
 :لثم .ةبوصنم اهلك «الإ» دعب تاينثتسملاف

 .""0«شيرملا الإ ةرهزلا الإ بكاوكلا ترهظ»
 بجوم ريغ اًمات ءانثتسالا ناك اذإ - ؟

 ىنثتسملا ىلع ةمدقنملا تاينثتسملا بصن بجي

 الإ ةرهزلا الإ - ترهظ ام» :لثم .هنم

 .ترخأت اذإ امأ .«بكاوكلا - خيرملا

 نم الدب وأ ايوصنم نوكي اهنم لوألاف

 فطعلا ببسب «ةريبكلا» ىلع فوطعم :«ةنحاشلا» )١(

 ءاهانعم الإ اهنم دافتسي ال يتلا ةرّركملا هالإ» ببسب ال

 .ديكوتلل ًادئاز ًافرح ةيناثلا «آلإو برعنو

 .ةدوجوم ريغ اهنأك يأ (10)

 ريثأت الو .يلوألل ًايظفل ًاديكوت تدافأ ةيناثلا «الإا» (4)

 وه «أيلع» .ةدوجوم ريغ اهنأكف .ةملكلا بارعإ يف اه

 نم لك لدب «نبا» برعن كلذل ,«بلاط يبأ نبا» هسفن
 :ةايلعو هنم ىنثتسملا

 دعب «خيرملا» اهلثمو «بوصنم ىئثتسم «ةرهزلا» )5(

 .ةيناثلا «الإو



 ءانثتسالا

 الإ ٌبكاوكلا ترهظ ام» :لثم .هنم ىنثتسملا

 ' 27 «خيرملا الإ ةرهزلا
 يف بجو .اغرفم ءانثتسالا ناك اذإ - “

 لبق لماعلا مكحل عضخي نأ لوألا ىننتسملا

 ام» :لثم .ةيقابلا تاينثتسملا بصنتو .«الإ»

 "'أمحل الإ ارضخ الإ ةكمس الإ تحبط
 هادم هلا سس هلا ”ةانخ انو ةودكتو
 ىثتسم .«أدمح» ...«ءأج» لعاف «ريمس»)

 .(...بوصنم

 نإ :«ريغ» دعب ىثتسملا مكح - :٠

 وأ ةركنل تعن لصألا يف يه «ريغ» ةملك
 .«لع يع ل ءاج» :لثم ."'اههبشل

 طارصلا اندهاظ :ىلاعت هلوق لئثمو

 ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص .ميقتسملا

 دقو .(7 - " :ةحتافلا) «مهيلع بوضغملا
 :رعاشلا لوقك أدتبم عقت

 ىقتلاب سانلا ٌرمأي قت ٌريغو
 ليلع وهو سانلا يوادي ٌبيبط

 لوقك .ةخسانلا لامفألل أربخ وأ

 :رعاشلا

 .ءانثتسالا ىلع بوصنم لوألا ىنثتسملا :«ةرهزلا» )١(
 امأ .«ّبكاوكلا» هنم ىننتسملا نم لدب هنأ ىلع عوفرم وأ

 .ءانثتسالا ىلع بوصنم وهف «خيرملا» يناثلا ىنثتسملا

 :«ارضخ» .«خبط» لعفلل هب لوعفم :«ةكمس» )١(

 .بوصنم ىنثتسم :«ايحلد .بوصنم ىنشتسم

 .سنجلا اهنم داري يتلا ةفرعملا وه ةركنلا هبش (؟)

5:06 

 ناسج ريغ لامعألا تناك اذإ

 ,«ريمس ريغ ءاج» :لثم ءالعاف عقتو
 .«ريمس ريغ تعمس ام» :لثم .هب الوعفمو

 ' .«توص ريغ عمش» :لثم .لعاف بئانو
 .ءانثتسالا يف «ريغ» تلمعتسا اذإ امأ

 .اهيلإ هتفاضإب َرجي اهدعب ىنثتسملا نإف
 :اهبارعإ نوكيو

 اذإ كلذو .ءانثتسالا ىلع بصنلا ١-
 تير «لاقمم ءايسوتع: اما :ءانعتسالا ناك

 .«لاعس ريغ نورابتملا

 وأ ءانتسالا لع اهيضن ناوج +1

 امات ءانثتسالا ناك اذإ ,هنم ىنثتسملل اهعابتا
 عا لاما كتف اند :لتف سهو راخ
 .(؟”«اهضعب

 «ريغ» برعت غّرفملا ءانثتسالا يف -'*

 وأ .العاف نوكت دقف ؛اهلبق لماعلا بسحب

 ريغ عرسأ ام» :لثم ءارورحي وأ هب 0

 روفصع ريغ تعمس» :لثمو «قباستملا

 امو .«ديعس ريغ ىلع تيس أام» .«ودشي

 ىلع يرجي بارعإ نم «ريغ» ىلع يرجي

 هتفاضإب ارورحب اهدعب ام نوكيو «ىوس»

 .اهيلإ

 بصتلابو ..«لامآلا» نم لدب (عفرلاب) «ريغ» )5

 «اهضعب»و نا نيتلاحلا يف يهو .بوشهنم قثتسم

 .هيلإ فاضم



 ءانثتسالا

 المو «سيل» دعب ىنثثتسملا -8

 ىلع بصنلا بجاو امهدعب ىنثتسملا :«نوكي

 رتتسم ريمض وهف امهمسا امأ .املل ربخ هنأ
 خسانلا لعفلا ةلمجو .قباسلا ىنعملا ىلإ دوعي

 ءانثتسالاو .ةيفانئتسا وأ ,لاح بصن لح ىف

 ريغ وأ اع الصنم ءامات نوكي امهعم

 حمق سيل حمقلا تدصح» :لثم .بجوم
 .(7(لقح

 نوكت يتلا تاودألاب ىنثتسملا -9

 نيب ةددرتملا تاودألا :افورحو الاعفأ
 -الخ -ادع :ةثالث لاعفألاو فورحلا

 اهعم ءانثتسالاو .(زواج :ىنعمب اهلكو) اشاح

 لاعفأ يهو ءالصتم ءامات نوكي نأ بجي

 ,ةيردصملا «ام» اهتمدقت اذإ ةدماج ةيوضام

 امأ .("'”«ةالخبلا الخ ام ءاملعلا بحأ» :وحن

 زوجيف .ةيردصملا «ام» اهمّدقتت م اذإ

 ىنئتسملا بصنُيف .ةّيوضام ًالاعفأ اهرابتعا

 قف نبزم نود متل 'تنارع تدمع يأ :(1)

 مساو .ةحتفلاب بوصنم «سيل» ربخ :«حمق» .دحاو

 :ةريدعت لضألا الخ لع ابوجَو كن ريع ةرسلا
 .ةيفانئتسا وأ لاح بصن لحم يف ةلمجلاو .وه

 هلعاف .دماج ضام لعف :«الخ» .ةيردصم «ام» (')

 .وه هريدقت لصألا فالخ ىلع ًابوجو رتتسم ريمض
 لعاشلاو :لمتلا قب ةللاو ذب لوتس ةرالحللاو

 :ريدقتلاو ,فرظ وأ لاح بصن لحم يف هب لوعفملاو

 ةلمجلا نوكت وأ .مهتزواجم تقو وأ .ءالخبلا .نيزواحي

 .بارعإلا نم احل لح ال ةيفانئتسا

١ 

 اهرابتعا زوجيو .قباسلا لثملا يف اك .اهدعب

 راجلاو ءاهدعب ىنثتسملا ٌرَجيَف ءٌرج فورح
 الخ ءاملعلا ٌبحأ» :لثم .لعفلاب قلعتم
 :تايفنلا

 نع «اشاح» قرتفت :ةظوحلم - ٠

 ءانثتسالا ىلع ةرصتقم ريغ اهنأ يف اهريغ

 :هجوأ ةثالث ىلع يه امنإو
 ًايضام العف نوكتف .ءانثتسالل - ١

 نوكأ اج توصتم اهدعي هنالا ودا داع
 .ةقباسلا ةلثمألاك ىنثتسملا ٌرجتف ءرج فرح

 ىنعب فّرصتم ٍدعتم ضام لعف - ١
 نم يملعم كالمأ تيشاح» :لثم .ينئتسا

 ."”«مذها

 وأ "هلل ًاشاح» :لثم ؟”"هيزنتلل - '"

 :وأ .”«هللا شاح» وأ .( 06 شاح»

 وهو هب لوعفم :«كالمأ» .لعافو لعف :«تيشاح» (9)

 نوكت امدنع «ىثاح»و ...هيلإ فاضم :«يملعم» .فاضم
 امأ .ءايلا ةروصب بتكي ةريخألا اهقلأ ناف ًافطتم العن
 .ءاشاح» افلأ بتكتف نيرخآلا نيعونلا يف

 ةبوصنم نوكتف .بيعلا نم اهدعب ام هيزنت يأ ١

 :هريدعتو هانم نع قرد قفتل املظم الوقت اهراتعاب

 .اجزتن هر
 .هنأ :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم :«أشاح» (6)

 .فودحملا لعفلاب قلعتم راجلاو .رورحجيو راج :«هق»

 .رورجمو راج :«هق» ...قلطم لرعفم :«شاح» )١(

 .فوذحملا لعفلاب قلعتم راجلاو
 مسا :«هقا» .فاضم وهو ...قلطم لوعفم :«شاح» (107)

 .هيلإ فاضم ةلالجلا



 .«هللا اشاح»

 :لاحتسا
 :يتأت

 أدتبملا عفري ًاصقان ًايضام العف ١-

 وحن ء.راص :ىنعمب تناك اذإ .ريخلا بصنيو
 لعق :«لاعتسا») "أحق :سفلا لاحتمال
 .رهاظلا حتفلا لع ينبم صقان رضام

 ةمضلاب عوفرم «لاحتسا» مسا :«ٌبشخلا»

 بوصنم «لاحتسا» ربخ :«أمحف» .ةرهاظلا
 .اهتاوخأو ناك :رظناو .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 .«راص» ىنعب نكت ىل اذإ .امات العف - ؟
 هاو ديزني ةحلاصملا تلاضغساو هوغن
 عوفرم «تلاحتسا» لعاف :«ةحلاصملا»)

 .(ةرهاظلا ةّمضلاب

 :كاردتسالا

 نم دلودملا مهوتلا عفر ,وحنلا يف وه -
 وا «نكل» وا .«نكل» ةظفلب قباس مالك

 تاودا نم اسهناقن موقيام وأ «ىللع»

 .«ليخب هنكل ينغ نالف» :وحن .ءاشتسالا

 :رعاشلا لوق وحنو

 اعورد مدع ناوخإو

 يداعألل نكلو .اهوناكف

 :داهشتسالا

 ٌيورملا لاثملا قوس .ةغللا يف وه -

 ا/

 ءالعتسالا

 نم ادوخام نك لاثملاو :ةفهاقلل اضاحتخا

 رصع :رظنا) جاجتحالا رصع برع
 بدألا نم الإ نوكي ال يأ .(جاجتحالا
 يناثلا نرقلا فصتنم لبق ليق يذلا يبرعلا

 انه نم .ميركلا نآرقلا نم وأ .يرجه لا

 قوس وه يذلا «ليثمتلا» نيبو هنيب قرفلا
 هيف طرتشي نأ نود ةدعاقلل ًاحيضوت لثملا

 رضع تدا نموا نارتكتلا نم نوكأ

 .جاجتحالا

 :ةناعتسالا

 ميش ىلإ يدأتلا :وحنلا يفووه -
 :رجلا فورح يناعم نم يهو ءام ةليسوب

 وورلد رو ركل ب هوا وارسال
 :وحن .اهلبق يذلا ىنعملا لوصحل ةلآ نوكي

 ,«(نما) و .ءايلا :رظنا .«ملقلاب كك

 .«نَع» و

 :ءالعتسالا
 :ديوجتلاو ةءارقلا ملع يف -

 فرحأو .كنحلا ىلعأ ىلإ ناسللا ءالعتسا
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 ائيش نأ يعي رتل يف -

 فورحو 1 دانا اعوقو رخآ ٍءيش

 ؛ءابلا نم :يه ىنعملا اذه ديفت يتلا رجلا

 ىلع ملقلا» :وحنو .فاكلا .نع .يف .ىلع
 .«ةلواطلا

 قوف عفو أن



 لابعتسالا

 ,رمألا يناعم نم :يناعملا ملع يف -

 ىلعأ هنأ ىلع هسفن ىلإ رمآلا رظني نأ وهو
 لعأ .ناكأ اوس هيل[ نمألا هوي نم ةلزتم
 .ال ما هنم ةبترم

 :لامعتسالا

 .نسلألا ىلع بيكرتلا وأ ةملكلا نارَوَد
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 .«الامعتسا ال اسايق ذاش» :مطوق هنمو

 :ةثاغتسالا

 .هل ثاغتسملا ءادن ىه :اهفيرعت - ١

 .هعفد ىلع ردقُي ال هوركم رمأ عقوت دنع

 يه وأ .هيف عقو ام هذقنيل .هب ثاغتسملل

 سانلل اي» :لثم .هريغ ةئاغإل صخش ءادن
 .(©72«قيرغلل

 :هب ثاغتسسملا مكح - ؟

 "”مالب ًارورجب ءادنلا فرح يلي نأ - أ
 رارحالل ايد« لكم .:ايوجو متقلا :قلع هي

 ...رج فرح «ماللا» «سانلل» .ءادن فرح :«اي» )١(

 راجلاو ,ىدانم بصن لح يف ماللاب رورحجم مسا :«سانلا»

 راج :«قيرغلل» .فوذحملا لمفلاب وأ «اي» ب قلعتم

 وأ .فوذحملا لعفلاب وأ «اي» ب قلعتم راجلاو ءرور جيو

 لاس قود
 رخآ يف فلأب اهنع ضاعتسُيو ماللا هذه فذحت دق (؟)

 قحلت دقو .ردقملا مضلا ىلع ىدانملا ىنبّيف .هب ثاغتسملا

 .تكسلا ءاه فلألا هذه
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 وأ ملكتملا ءاي ناك اذإ الإ .«نيفعضتسملل
 مالب رجُيف "ريما دنع هن اناكتسم

 «مورسحملل يل اي» :لثم .ةروسكم
 .«يقفلل تخأللو خالل ايدو

 وأ .ًالع ناك ولو ًايوصنم نوكي
 ,لصألا يف اًينبم ناك اذإ اَمأ ؛ةدوصقم ةركن

 اذهل اي» :لثم ,بصن لح يف ًاينبم ىقبيف
 )ويوم

 رجلا هب تالا عبات يف زوجي 1

 :لثم (لحبلل ءاعارم يصنلاو ةظفللا ةاعارت

 .«ضيرملل ميحرلا بيبطلل اي»
 نيب عمجلا هب ثاغتسملا يف زوجي - د

 لصفت نأ ط رشب ىدانملا فالخب «لأ» و «اي»

 ٍكلملل اي» :لثم ءاههنيب ةحوتفملا ماللا
 .«ةيعرلل

 و

 فدحي :هب ثاغتسملا فذح 1و

 نأ - ب

 :نيعضوم يف هب ثاغتسملا

 اي» وهو فذحلا هيف عمس ام يف :لوألا
 .«يل ايف .ينملاف .ريرشلا تفرع» :لثم «يل

 .«يل ٍناوخِإلَل ايف ...» :ريدقتلاو

 اي» :لثم .سبللا هيف نمأ ام يف :يناثلا

 ىلع افوطعم ناك ام وه ليصألا ريغ هب ثاغتسملا 27١

 :لثم .اليصأ ربتمُيف كايدو هعم تركذ اذإ اَمأ .هب ثافتسملا

 .هنيكسلل تخألل ايو.عألل ايه
 مسا «اذ» .هيبنتلل :«ءاطا» .رج فرح ماللا :«اذه» (4)

 ا لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ

 .لمقلاه وأ ةايف ب قلعتم راجلاو :فوذحملا ءادنلا



 اي» :ريدقتلاو .«ةحصانم ىبأي يذلا نِمْدُمْلل
 .«نمدملل سانلل

 ثاغتسملل :هل ثاغتسملا مكح - ؛
 :اهنم .ةدع ماكحا هل

 اي» :لثم .هب ثاغتسملا دعب يتأي نأ - أ
 .«نطولل بابشلل

 ةلثمألاك 2'”ةروسكم مالب 8 نأ - ب

 .هل ال هيلع ةثاغتسالا تناك اذإ اّمأ ؛ةقباسلا

 ةنوخلا نم رارحألل اي» :لثم ,«نم» ب رجيف

 .«نيدبتسملا

 دقو .ًامولعم ناك اذإ هفذح زوجي -ج
 اي لذلاب لهو ءانكله دق» :لثم .سبللا 7

 سانلل اي ...» :ريدقتلاو .«ةايح سانلل

 .«ةايح نيكلاهلل

 عوقو زوجي -أ :تاظحالم - ه

 : لدم نيم هل ”تافتسملاو هن.كافتسملا

 ."0«يل كل ايد

 وه هب ثاغتسملا نوكي نأ زوجي -ب

 لمهي نمل لوقت نأك .ىنعملا يف هل ثاغتسملا

 ,ملكتملا ءاي ريغ ًاريمض هل ثاغتسملا ناك اذإ اَمأ )١(

 .«انأ بيبطلل اي» :لثم .ةحوتفم مالب ٌرجيف
 لعفب وأ «اي» ب تاع زا :كرخ ماللا :«كل» (؟)
 لحم يف ينبم لصتم ريمض فاكلاو .فوذحملا ءادنلا
 .رورجيو راج «يل» .(هب ثاغتسملا وهو) ىدانم بصن

 فوذحمب وأ .فوذحملا لعفلاب وأ .«اي» ب قلعتم راجلاو
 لاح

: 

 ةثاغتسالا

 ."”لعل يعل اد ميت

 ,لقاع ريغ مسا «اي» دعب عقو اذإ - ج
 .هب ثاغتسم هنأ ىلع ةحوتفم مالب هرج زاج
 اًي» :لثم ؛هل ثاغتسم هنأ ىلع ةروسكم وأ

 ورمل ايو ,بَجَعلل

 ,يلصألا ضرغلا نع ةئاغتسالا جرخت دق

 وأ .ءيش نم بجعتلا ذئدنع ءادنلا ديفيف

 فدخ اذإ ؛كلذو ديف: نتيرغ“ رمأ وأ :هترثك

 صلختلا هل ثاغتسملا بلطي ملو هب ثاغتسملا

 انه: ىدانملا -لمعشي نأ قويعو .ةوركم: قف

 نأ وأ .ةروسكم وأ ةحوتفم رجلا مال ىلع

 نأ زوجي الو .فلألاب اهنم. ضعيف ءاهنم دري
 هذه قحلت فقولا دنعو) فلألاو ماللا عمتجت

 ايو ..انسح اي» :لثم .(تكسلا ءاه فلألا

 ىدانملا اذه نوكيو .«دالبلا لامج نم ابجع

 ان رثع دردلب هي لسع د اضأ

 ىلع يرض ظفللا ىلع ارورحي وأ ””«ابجع

 .' ”«ةايحلا لجأ ام نر اي» :لثم .لحملا

 .كسفن نم كسفن فصنتل ىلع اي كوعدأ يأ (1)
 ةمضلا ىلع بم ىدانم «أبجع» ...ءادن فرح :«اي» (4)

 ةحتفلاب لحملا لاغتشا اهروهظ عنم هرخآ ىلع ةرثقملا
 .رجلا مال نم ضوع فرح «فلألا» و .فلألل ةبسانملا

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم
 .رج فرح :«ماللا» :«يبرل» .ءادن فرح :«اي» (0)

 ةرّدقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ماللاب رورحم مسا :«يبر»

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم رخآلا لبق ام ىلع
 م لجسم ريتش. لكلا احرز دال ةيئاتلا ةرككلاب
 - بصن لحم يف وهو .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع



 قارغتسالا

 ةنافتسالل لمعتسُي ال :ةظوحلم - ١
 .اهفدح زوجي الو .«اي» لإ ءادنلا فرحأ نم

 :قارغتسالا
 ذحا وهو .:ةطاخإلاو :باغيتسالا وه

 نم ٌريخ ناسنإلا» :َتلق اذإف .«لأ» يناعم
 نم ريخ ناسنإ يأ نا ينعي اذهف «ةميهبلا
 تلعج «ةميهبلا» يف 56 .ةميهب أ

 كلذكو .مئاهبلا عاونأ نم عون ٍّيأ دارملا

 .ناسنإلا يف «لأ»

 :لافتسالا

 طاطحنا .ديوجتلاو ةءارقلا يف .وه

 فورحو .مفلا رعق ىلإ كنحلا نم ناسللا

 ادع ام ةيئاجهلا فورحلا عيمج يه لافتسالا
 .ءالعتسالا :رظنا .ءالعتسالا فرحأ

 :حاتفتسالا

 :حاتفتسالا يف رح دحأب ةلمجلا ءادتبا وه

 نم تاب داهجلا نإ الأ» :وحن .«امأا»و «الأ»

 وقيس أم ىلإ عم عانت هلوقيس ام ىلإ عماسلا هيبنت حاتفتسالا

 .ملكتملا

 .فوذحملا ءادنلا لعفل هب لوعفم -

 :لاعفتسا

 .لعفتسا :عجار .«لعفتسا» ردصم

 :لعفتسا
 ديزملا يثالثلا يضاملا لعفلا نازوأ دحأ

 ْ ةديزاطت نمو «فرطأ ةيالث هيف

 ٌتمحرتسا» :وحن .ٌّيقيقحلا بلطلا - ١
 ,ٌيزاجملا وأ .(ةمحرلا هيلإ تبلط :يأ) .«هتلا

 يارا .ةلرايك ب ضرألا تتيناو نرخ
 بلطلا نم عون ضرألا نم تابنلا
 .ئزاجملا

 :وحن ,ةيقيقحلا ةروريصلا - 5

 وأ :(ا را راص :يأ) ,«نيطلا رجحتسا»

 راص :يأ) «ٌيدنجلا دّسأتسا» :وحن .ةيزاجملا

 .(هتوقو هتعاجش يف دسألاك
 ضيرلا تحرا» :هوخت ةغواطملا تا

 .«حارتساف

 :يأ .«أرجتسا» :وحن .فلكتلا - ع

 ش .ةأرجلا فلكت

 :وحن .ةفص ىلع لوعفملا نادجو - ه

 :يأ .«هتنّسحتساو داهجلا تاطتكاو

 .انيع اميظع داهجلا تدجو

 ,«رقتسا» :وحن .دّرجملا لعفلا ىنعم -

 .رق :ىنعب
 .«لاعفتسا» وه «لعفتسا» ردصمو



 ,ةلع فرح هنيع تناك اذإ ام .«اماحرتسا

 رخآ يف ءاتلاب اهنع ضّوعيو فذحت اهنإف
 :لصألا «.ةحارتسا .حارتسا» :وحن .ردصملا

 اهنع ضوعو واولا تفذخ :«حاورتسا»

 . ةرسكلاب

 :ماهفتتسالا
 ,هتقيقح وأ .ءيشلا مسا ةفرعم بلط وه

 ءاينسأو دب 'ةلفحنال ”ةفض' وأ" ووودع# وأ
 نايا قس كا ذا نادل نك :يه 00
 ماهفتسالا افرحو .ّيأ ى نا ل
 .(هتدام يف الك رظنا) .«لَه» و .ةزمهلا :امه

 :يأ) روصتلا بلطل ماهفتسالا تاودأ عيمجو

 :وحن .نييعتلاب باوجلا نوكيو .درفملا كاردإ
 اهنإف «ْلَم» لإ .(ةدّيج - «؟كتُحص فيك»
 ,ةبسنلا كاردإ بلط :يأ) قيدصتلا بلطل

 له» :وحن ,«ال» وأ ,«معن» ب باوجلا نوكيو
 روصتلل يتأتف ,ةزمه ا اَمأ .(معن - «؟تحجن

 .(أ :رظنا) قيدصتلاو

 ادع ام ةّينبم ماهفتسالا تاودأ عيمجو

 يف ةرادصلا ّقح اهو .ةبرعم يهف .«ّيأ»

 نمي» :وحن وحن هرج فرح الإ اهقبسي الف .ةلمجلا
 .«؟ هذه ل انس :وحن .,فاضم 7 ,«؟ركفت

 لصألا هانعم نع ماهفتسالا جرخي دق

 باوجلا بلطو رمأ نع لاؤسلا دصق يأ)

 ماهفتسالا
 :اهنم .ىرخأ ناعم ىلإ (هنع

 ناسحإلا ًءازج لهه:وحن .يفنلا -

 . © ؟ناسحإلا الإ

 :يببنتمل لوق وحن ,بجعتلا -

 تب لك يدنع !رهدلا تا

 ؟ماحّرلا نم ٍتنأ ٍتلصو فيكف

 لامع هن الا لكم :يوزتفلا
 ايلات رّرقملا نوكي نأ ىلع .هفرعي امب رارقإلا
 قرس يذلا تنأأ» :وحن .ماهفتسالا ةزمهل

 :قراشلا قاب فررقح نا تدرا اذا 6كيبلا

 ا نأ تكا اذإ «؟تمظن انفشأو :وحنو

 .رعش هموظنم نأب

 :رعاشلا لوق وحن ,ريقحتلا -
 ؛دلض مقارألا ٌُدبع انُمْثْشَيِ

 ؟مقارألا كيلع يدجت يذلا اذامف
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 قرش نيأ» :وحن ,داعبتسالا 0

 نم انأ نيأ» :وحنو ؟«سنلدنأ نم ضرألا

 .«ءانبحلا

 ركنملا عمي نأ بجي انهو ,راكنإلا -

 تقو ىف لكأتأ» :وحن .ماهفتسالا ةزمه دعب

 هذه كترايس دوقتأ :وحنو .«؟موصلا

 .راكنإلا :عجأر .«؟ةعرسلا

 ةيوستلل ةزمطا قاو .ةيوستلا 56

 َ 0 ش 8

 يملا »لوف ضال رشا



 لابقتسالا

 0 2 4 ومو

 العلا يكاردإ دعب يىلابا تسلو

 ؟ابْسك مأ تلوانت ام اثارت ناكأ

 :رعاشلا لوق وحن ,يبنلا 0

 يتلل ٌّفآ :لوقتأ

 ؟ارهد كتعر من تكا

 .كمأل فأ :لمت ال ىأ

 قفرب ءىثلا بلط وهو .ضرعلا 5-2

 :رعاشلا لوق وحن .نيلو
 ارطحتم لاو هل نلت :لوسشتاالا

 ؟المألا ثعبي امالك ٌباوجلا كنم

 ءىنلا بلط وهو .ضيضحتلا --

1 . 0 
 ىلإ روضحلا ىلع بظاوت الا» :وحن .ثحب

 .«؟ةسردملا

 :رعاشلا دوق وحن .ءاطبتسالا -

 :لاّبقتسالا

 ىلع ةلمجلا ةلالد وه

 :نوكيو

 .نيسلا :لابقتسالا يفرح دحأب 5١-
 ربا.

 .«كروزاس» :وحن «,فوسو

 ,لبقتسملا ىنعم

 مالب وأ .عراضملا بصاون قَحَأِ - ١

 «امذا»و ناد ا وأ ,ةيهانلا «ال» لب وأ ,رمألا

 .«بذكأ نل» :وحن .رمألا لعفب وأ ,نيتمزاجلا
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 ىلع ّلدت مالكلا يف ةنيرقب - 7

 ادع ةملك ) ناد كروزأ» :وحن .ليقتسملا

 .(لبقتسملا ىلع تلد

 :ادانتسا

 ة..:مدعت “امنا ادانقساو وحنا قا ترعت
 .دنتسا :هريدقت فوذحم لعفل ًاقلطم 0

 ,ةحتفلاب ةبوصنم الاح وأ .ةحتفلاب ًابوصنم
 .ةحتفلاب ايوصنم هل الرع وأ

 ' :ءاطنتسالا
 اذإًانون ةنكاسلا نيعلاب قطنلاوه

 يف «كانيطتأ» :وجن .ءاطلا ترواج

 يف ًاعئاش ءاطنتسالا ناكو .«كانيطعأ»
 .ةيريمحلا ةجهللا

 .ةيبرعلا تاجهللا :عجار

 :ءاوتسالا

 :اهنم ,نازوأ يف ثنؤملاو ركذملا دارطا وه

 .روبص :وحن .لعاف :ىنعب لوعف -
 ةأرماو روبص لجر :لوقت .رويغ ءروكش

 :قرضوملا هني تفرغ :اذإ ايف كلذو 0006

 وحن .ءاتلاب قيرفتلا بجو فرعنا م نإف
 عمجب زاجأ دقو 5000 58 ٌتدهاش»

 نزوب ءاتلا قاحلإ ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا

 هعمج زاجأ اك «لعاف» ىنعب ىذلا «لوعف»



 ةأرما تءاج» :وحن ءاملاس ركذم عمج

 .«نوروبص لاجر ءاج» و .«ةروبص

 ,ليتق :وحن .لوعفُم ىنعب ليعف -
 ءارساوب .ليثق: لجو لوقت .حيبذ .حيرج

 نإف ؛فوصوملا هب فرع اذإ اهيف كلذو .ليتق

 :وحن .ءاتلاب قيرفتلا بجو .فّرعُي م
 .«ةليتقو اليتق تدهاش»

 رطعلا ريثك) راطعم :وحن ,لاعفم ّ

 راطعم ةأرماو راطعم لجر :لوقت .(بيطتلاو
 22000 مل اذإ بجاو ءاتلاب قيرفتلاو

 .هة:راطتمو اراطعت تدهاشو رخت :قومرلا

 .(رطعلا ريثك) ريطُم :وحن ,ليعفم -
 ةأرتماو ةماهف> لر+ةوختا ةلاعفا :>

 فايف

 لوقم :وحن .تافّصلا نم لمفم -
 .(لوقلا نّسحلا)

 ,حبذ :وحن .لوعفم ىنعب لف -

 :لفسا

 :عجار .اهبارعإو .«دعب» ماكحأ هل ظفل

 ىلع هتاذب لد ام وه :هفيرعت - ١
 وأ .«روفصع ,2لجر» :وحن ,سوسحم ءيش
 ةعاجش» :وحن «,لقعلاب وفي سوسحم ريغ

 بالا

 .نمزب نرتقم ريغ .نيتلاحلا يف .وهو .«فرش

 ام مسالا تامالع مهأ :هتامالع - "

 .يلب
 ردحلا 'ناك ةاوس رجلا هلوبف >1

 مسب# :ةيآلا وحن ءرجلا فرحي وأ ,ةفاضإلاب
 ١( :ةحتافلا).«ميحرلا نمحرلا هللا

 انال تدفانعو: رحت .:قيوقلا تا
 .«أدهتحي

 .«ريمس اي» :وحن ءادنلا هلوبق - ج

 ,'"هيلع ةلوصوملا ريغ «لأ» لوخد - د

 ماسلا .يرافلا هةلولاو وهن
 نوكي نأ هلوبق يأ .دانسإلا هلوبق - ه

 «ملعملا») «انتيب يف ُملعملا» :وحن ,هنع ًاثدحتم

 وأ .مالكلا عوضوم وأ .هيلإ دنسملا وه
 .(هنع ثّددحتملا

 - لاجر .لجر» :وحن .عمجلا هلوبق - و

 .«نوملعم .ملعم

 باتك» :وحن .ريغصتلا هلوبق - ز

 .«ليجر لجر بيتك

 ءرخآ مسا نزول ًاقفاوم هظفل نوك - ح
 مسا) .«لازن» :وحن .هتيمسا يف فالخ ال

 ظفللا يف قفاوم هنإف .(لزنا :ىنعب لعف

 لصقلا لع لخدت دقف .ةلوصولا «لأ» اَأ ١(
 ٍقدزرفلا لوق وكت «عرافملا
 ةتموكح ىضرتلا ّمكحلاب تنأام
 لدجلاو يأرلا يذ 0 ليصألا الو ْ

 .هتموكح ىضرت يذلا مكحلاب تنا ام :يا
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 ةراشإلا مسا

 ال نزو وهو .(ةأرما مسا) « ماذح» نزول

 .ءاننألا لع نوصقم هلا ق تالع

 ُملعم» :وحن .ًافاضم نوكي نأ هلوبق -
 هوم تعا

 .حيرص مسا هنم لدبي نأ هلوبق - ٠

 ةملكف ؟لوسك مأ ٌدهتحيأ ٌريمس فيك» :وحن
 نم لدب يهو .ةيمسالا حضاو مسا «دهتج»

 .مسا .يلاتلاب .«فيك» ةملكف .«فيك» ةملك
 ادجتي نأ هنم لدبملاو لدبلا يف بلغألا نأل

 :ةيلعفلاو. ةّيمسنالا قف أعم

 ال تامالعلا هذه ْنأ ةظحالملاب ريدجلاو
 اهضعبف .ءابسألا عاونأ عيمجل ةعمتجم حلصت

 .رخآلا اهضعب نود ءامسألا ضعبل حلصي دق

 نم ريثكلل ةرهاظ ةمالع حلصي الثم ٌرجلاف
 ,عفرلا رئاضل حلصي ال هنكلو .ءابسألا

 فورظلا ضعبل الو .«تحجن» يف ءاتلاك

 حلصي أضيأ نيونتلاو :(ضوغاو 5 لثم

 ال هنكلو ,ةفرصنملا ةبرعملا ءامسألا نم ريثكل

 .خلا ...اذه :وحن تاينبملا نم ريثكل حلصي

 بسحب 6 مسقني :هماسقأ - *

 فوصوملا هنمف .ماسقأ ىلإ ميسقتلا رايعم

 دودمملاو روصقملاو ,ثنؤملاو ركذملاو .ةفصلاو

 مسأو ملعلا مساو .صوقنملاو

 ..ةركنلاو ةفرعملاو ,مهبملاو رَمضملاو رهاظلاو

 .هتدام يف الك رظنا

 دّرجملا ّيئالثلا مسالل :ُهْغّيِص - ؛

6 

 ؛«رخب» :وحن ءلغف :يهو :نازوأ ةريشع

 ؛«فتك» وحن ,لعفو !«سرفاا :وحن .لعفو

 !«بلع» وحن ٠ ,لعفو ؛«دضَع» :وحن ,لغفو

 ,«لفق» :وحن .لغفو ؛«لبا» وحن «لعفو

 مسالا نازوأ امأ .«دّرص» :وحن :لسو

 اًمأو .اهرصح ةبوعصلا نمف ديزملا ّئالثلا

 اهرهشأف .دّرجملا يعابرلا مسالا غّيص

 :«جربز» :وحن ٠ ,للعفو ؛«رفغج» :وحن ٠ ,للعف

 ؛«مهردا» وي ,للعفو !«نئرب» :وحن ,للعفو

 .«رطمم» :وحن ,للعفو

 «مسالا» ةملكب دارملا :ةظوحلم - ه

 فرصلا نم عونمملاو ريسكتلا عمج باب يف
 سون سلا اف

 :ةراشإلا مسأ

 هلولدم نيعُي مسا» وه :هفيرعت - ١
 داس نضل ديس ةةناسضإب نورتي انيس
 ىلإ .ةاحنلا روهمج دنع .مسقنت ةراشإلا
 .دعبلا طسوتملاو .بيرقلا :بتارم ةئالث

 :نيتبترم ىلإ اهمسقي نم مهنمو .ديعبلاو

 باطخلا فاك هيف ام العاج .ديعبلاو بيرقلل
 ءامسأو .انرظنب حصألا وه هميسقتو .ديعبلل

 لودجلا اهمظتني .روهمجلا دنع .ةراشإلا

 :ةيلاتلا ةحفصلا يف يذلا
 ءامسسأ ربتعت :ةراشإلا رئامض ءانب - ؟



 علا أظفل ةينبملا تايلكلا نم ةراشإلا

 يدا [نهرتكا وأ ةفاك ريع "ناديا الع
 ةانتلا فلتعاو .ةيوحنلا اهفئاظو فالتخاب

 ,ناتو ءناذ :ةراشإلا ىنثم ةغيص بارعإ يف

 ىلع عفرلا ةلاح يف ةينبم اهنإ مهضعب لاقف

 .ءايلا ىلع رجلاو بصنلا يتلاح يفو .فلألا

 عفرت :ىنثملاك ةب رعم اهنأ رخآلا مهضعب ىأرو

 حصألاو الاب غو هنضقو :ةفلالاب

 رسالات هتافشللا نع. اهناينعا

 يد د

 فذ ' يهذ

 و
 .تاذ ىذز

20 
 هن هن

 هراشالا نشا

 .هبارعإ

 ءاسأ عقت :ةيوحنلا اهفئاظو -*

 ذخأتف .ةبّرعملا ءاسألا عقوم ةراشإلا

 :يلي ام فئاظولا هذه مهأو .ةيوحنلا اهفئاظو

 ةراخالا ءاسأ مفتت ةءاذنلا قا

 وحن .(7«لأ» ب نرتقملا مسالا ءادنل ٌةلصو

 اهمزلت ال نكلو .ءادنلا ف ةلصولا «يأ» هبشن يهف )01(

 .«يأ» مزلت اك .هيبنتلا «اه»

 ىوالأ , ءالوأ
 ءاله 2 ىلأ ٠ لو

 :مالْزَأ ؛كالوأ

 ءالوُه . ءالوأ

 كالوأ .كللوأ

 كالوأ .كلالوأ
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 ةراشإلا مسا

 .اهفصو فدح زوجيو , ”«مداقلا اده اي»

 ةراشإلا رئامض ءادن زوجي الو .«اذه اي» :وحن
 .«كاذ ايد :ّتلق اذإ كنأل ,فاكلاب ةلصُملا

 الو .باطخخلا هل نمم ريغ ىدانملا نوكي
 اجلا ديس لاي عل نع نا
 هزوجو .ةراشإلا يف ءادنلا فرح فذح

 اهنمو: «دهاوشلا ضع ىلإ دانا مهضفب
 «مكسفنأ نولتقت ٍءالؤه متنأ ْمُث) :ةيآلا
 .ءالؤه اي :يا ,(86 :ةرقبلا)

 يف ةاحنلا طرتشي :تعنلا يف - ب

 وه ام اولوأ مهتكل .ًاقتشم نوكي نأ تعنلا

 ,قتشملاب .ةراشإلا ءابسأ هنمو ,قتشم ريغ
 راشملا ديزب :يأ ,«اذه ديزب تر :وحن

 فرعأ نوكي الأ تعنلا طرش ناك الو .هيلإ

 عقت م ,لقألا ىلع هل ايواسم وأ .توعنملا نم

 ىلإ فاضمللو ملعلل الإ اتعن ةراشإلا ءامسأ

 .رمضملا

 تيب ادهيف ال ةزامكالا ءاننأ هففوز
 اذهو .«لأ» ب ًافرعف اهفصو نوكيو .ماهبإلا

 .«ليمج لجرلا اذه» :وحن .دماج امإ فصولا

 امإو .«دهتح بلاطلا اذه» :وحن ,قتشم امإو

 .«حجن يذلا اذه» :وحن .لوصوم مسا

 ةراشإلا مسا فصو نأ ىري ةاحنلا روهمجو

 وأ الدب ربتعا الإو .ًاقتشم نوكي نأ بجي

 مضلل ًاعبت عفرلاو ,«أذه» لحمل ًاعبت «مداقلا» بصنب )١(

 .«اذه» ىلع رثقملا
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 عم قباطتي نأ تعنلا يف بجيو .نايب فطع
 ءايهعورفو ريكذتلاو دارفإلا يف ةراشإلا مسا

 .بارعإلا
 ,زجي مل .دحاولا ريغل ةراشإلا مسا ناك اذإو
 نوكي ال هتعن نأل ,قيرفتلا .دّدعتملا هتعن يف

 :حصي الف .ةّيظفللا ةقباطملا يف هنع ًافلتخم
 لخ «رهستلاوب ليوطلا نيد توربو
 وأ الدب اههرابتعا ىلع اَمأ .نيتعن امهرابتعا
 .حصيف .نايب فطع

 .مث .ءانه :ةيناكملا ةراشإلا ءامسأ اَمأو

 ءاتعن 'اهسقنب  مقت ل ناكم:فورظف ...ّتْمَت

 :كمتلا وه ننكر تودع ىلع ايتكلو
 .«انه ملعم ىلإ بالطلا ءاج» :وحن يف كلذو

 :ةيوحنلا اهفئاظو يقاب - ؛
 نم عقاوملا لك يف ةراشإلا ءامسأ مدختست

 ىلإ ةفاضم عقت ال اهنأ الإ ,ٌرجو بصنو عفر
 هذه لَ لودج ةيلاتلا ةحفصلا يفو ءاهريغ
 :عقاوملا

 ةلخادلا ريمضلا نع رابخإلا - 6

 نم :ةراشإلا ريغب هيبنتلا «اه» هيلع

 نأ ,«اذانأاه» بيكرتلا بارعإ يف فورعملا
 طخ دقو .هريبخ «أذ»و ءأدتبم 5 هيف «انأ»

 .ةراشإلا ريغب ريمضلا نع ربخي نم مهصعب

 دحأ ّنكل .«اذك لعفأ انأاه» :لوقيف

 نم ًادهاش نيعبرأ دروأ نيرصاعملا نيثحابلا



 ةراشإلا مسا

 يف ةيبرعلا ةغللا عمجم زوج دقو ."'هيبنتلا مسا ريغب رابخإلا زاوج نع رثنلاو رعشلا
 - .ءانأأه» يف لوقلا قيقحت :نيمأ يقوش دمحم )١( ةادأب قوبسملا ريمضلا نع ةراشاإلا

 ١١1( :ةبوتلا) © ًانايإ هذه هتداز ميأ)

 توريب يف ىولحلا نم عونلا اذه عنصي
 (8 :فارعألا) « نوحلفملا مه كئلوأن »
 .١1( :نارمع لآ) « عر صني يذلا اذ نم )»

 (م. :ءانلا) «اريي هلل ىلع كلذ ناكو»

 ريرشلا اذه باصملا تيل

 اذه ديز ءاج
 ةمداخلا هذهو ريغفص لفط لزنملا يف ناك
 هقيفرو باشلا اذه :نانثا ةيضقلا يف دهش

 ةضيرملا هذه ةلفطلا تحصأ

 (1؟ :نارمع لآ) « قحلا صضصقلا وهل اذه نإ »
 (١؟5 :ةرقبلا) « ًانمآ ادلب اذه لمجا بر )

 بهم هنأل ماركإلا اذه هتمركأ

 رطملا اذهو َرَْلا عيطتسأال
 لمملا يف راهنلا كلذ تيضمأ

 ةثالثلا ءالؤه الإ بالطلا حجن

 لجرلا اذه اي

 لإ ةبلاب ةّمهم هذه ةيضقلا نإ
 00 ٌةاَتفلا هذهو ًاديز ُتأفاك
 ١١( :ناقرملا) * .ذوه ىداع مللصأ متأأ»

 ((9 :ةرقبلا) « كبر نم ءالب كلذ“ يف)
 (ع١ :ةرقبلا) « ءالؤه ءايسأب يفوئبنأ :لاق)

 حاجنلا اذهبو كب تحرف
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 ءاحنلا اذهو ريصلا :نيثيش نم تدفتسا
- 

 هال



 ةراشإلا مسا

 .كلذ ةرهاقلا

 ءاسأل :ةزاشآلا ءاينأ بتارغا نا

 ةطسوتمو ةبيرق :2؟'”بتارم ثالث ةراشإلا
 .ءاذ' اذ“ ءاذ) :كاكلا نم: هزجملاف .ةديعبو

 ,نيذ ءناذ .يهذ وذ هذ ءات .يت .يذ هواذ

 لصتملاو [تيرغلل (ءالوأ .ىلوأ «نيت .نات

 .كناذ .كيت ,كات .كاذه ,كاذ) فاكلاب

 طسوتملل (كئلوأ ,كالوأ .كنيت .كنات .كنيذ

 فاكلاب وأ .ماللاو فاكلاب لصتملاو .دعبلا
 ,كناذ .كلت .كلآ .كلذ) ةدّدشملا نونلاو

 .ديعبلل (كلالوأ ,كنات
 :ةراشإلا ءامسأ ريغصت ا“

 ا ,«أيت» ىلع «ات»و .«ايذ» ىلع «لاذ»

 .«ءايلوأ» ىلع «ءالوأ»و ,«ايلوأ» ىلع

 ءامسأب هيبنتلا «اه» قاحلإ - 8

 ءامسأ الإ هيبنتلا «اه» قحلت ال :ةراشالا
 نم ةدرجملا يأ .بيرقلل يتلا ةراشإلا

 نيبو اهتيب لصفي دقو .©"'ءاللاو فاكلا

 :لاقيف ؛ءلصفنملا عفرلا ريمضب ةراشإلا ءامسأ
 اه ءنات نحن اه .ناذ نحن اه .””اذانأ اه

 ,18 ج .ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلحي .«اذنأاه»و -

 ١157/١. ةنس

 ,ةديعبو ةبيرق :طقف نيتبترم اه نأ ىري مهضعبو )١(
 وأ اهب نرتقملاو .بيرقلل فاكلاو ماللا نم درجملاف

 .ديعبلل اهدحو فاكلاب

 .«ءايلوأ»و «كاذ» ب اهقاحلا ردن دقو (1)

 -اه» يف كلذك ءاهفذحو «اه» فلأ تابثإ انه زوجي (؟)

 هم

 مساو «أاه» نيب لصفي دقو ...ءالوأ نحن

 ,.ريثك وهو .فاكلاك ريمضلا ريغب ةراشإلا
 هللاه» :وحن .ةلالجلا ظفلو .ءاذكه :وحن

 :ديبل لوقك فطعلا واوو اا

 ان» نيبشس# لابلا اهتنتقا ندتو

 ايل اذو اه امل اذه مهل تلقف

 رمعل اه» :وحن .مَسقلاو .يل اذهو :يأ
 :«يمسق اذ هللا

 فرح يهو .باطخلا فاك لصتت - 4

 ةراشإلا ءامسأب ءبارعإلا نم هل لح ال ينبم
 ىلع ةلالدلل فرصتتو .باطخلا ىلع ةلالدلل

 ءاثنؤم وأ ,ًاركذم هنوك نم بطاخملا لاوحأ

 الودج كيلإو .ًاعمج وأ ىنثم وأ ارد

 :اهفيرصتب

 .«اذ ها اهدو «اذ تنا اهدو «اذ تنا -

 فلأ لصو زوجي اك .اهتابثإو «اه» فلأ فذح زوجي (5)
 .اهعطقو «هللا»



 ةلآلا مسا

 ؟لجر اي

 دل حل و ا ف
1 

 لا

 866 1 4 + ع 6 غ6 غ8 6181666
 .راشنم وامر : وحن ,11لاعفم د :ةلآلا مسأ

 ةلالدلل غاصي مسا وه :هفيرعت - ١

 ةفيض»و ةلآلا ميسا نيب ةكرتشم ةفيضصلا هذه )١( .راشنم .دريم :وحن .لعفلا ةلآ ىلع
 ةّيظفللا نئارقلا ىدحإب نوكت اهنيب ةقرفتلاو .«ةغلابملا

 ٌتيرتشا» :كلوق يف الثم «عايذب» ةملكف .ةّيونعملا وأ :
 - «عايذم لجر ديز» :كلوق يف يهو .ةلآ مسا يه «اعايذم :يهو 2ةيسايف

 نازوأ ةعبس ةلآلا مسال :هنازوأ - ؟
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 ليضفتلا مسا

 .مودق .ساف ,ملق .صقم .دربم .دعصم :وحن .لعفم ا

 .ةاربم .ةرطسم .ةقعلم :وحن .ةلمفي -
 .ةيقاس :وحن .ةلعاف

 ٍروطاس :وحن .لوعاف -

 :ةيئالث .ةراسك هوخت.ةلاكق

 :يأ) ترو ام) ثارإ :وحن .لاعف -

 (رانلا هب (دقوت

 هذه ريغ ىلع تءاج ةلآ ءابسأ كانهو

 ةلآ) نُهدملا ءلخنم :وحن .ًاذوذش نازوألا
 مدختست يتلا ةادألا) َةَلُحكملا .(نهدلا
 قاقتشا ءامسألا هذه يف زوجيو .(لحكلل

 يدؤت ةيئالثلا اهاعفأ ردصم نم ةيسايق ةغيص
 ةديدجلا غيصلا يتأت ثيحب .اهتمهمو اهانعم
 ...«لاعفم» وا .«ةلعفم» 7 ,«لعفم» نزو ىلع

 لحم هلاكم :لخنلا ةادأ يف لوقنف ,خلا
 يف اذكهو .ةلاخن .لوخان ,ةلخات ,ةلخنم

 ام ىلع راصتقالا نَسْحَنسُي هنأ الإ .«نهدملا»

 .عومسم وه

 نم ةلآلا سا 0 :هقاقتشا - *
 :وحن ,يدعتملا درجملا ىثالثلا 2" لعفلا

 ينداعلا لعفلا نم وأ .«طقلو نم «طقلم»

 : ,مزاللا دّرجملا
 تيك وعملا «ةفياخلا "ةاسألا نم يوك دقو

 ,«نخد» نم «ةنخذم» :وحن

 يف ًاريثك ملكتي «ديز» نأ ىنعمب .«عاذ» نم ةغلابم ةفيص -
 .ةعاذإلا

 نيّيرصبلا نيب كلذ يف فالتخا ىلع ردصملا نم وأ )١(
 .نييفوكلاو

 لمع ةلآلا مسا لمعي ال :همكح - 5
 الو .لعاف بئان وأ العاف عفري ال وهف .هلعف
 ناكملا مسا كلذكو .هريغ وأ الوعفم بصني

 .ةرملا ردصمو نامزلا مسأو

 :ليضفتلا مسا

 نزو ىلع قتشم مسا وه :هفيرعت ١-

 اكرتشا نيئيش نأ ىلع "ابلاغ لدي .«لعفأ»

 اذه يف رخآلا ىلع اهدحأ دازو ,ىنعم يف

 ف .«ديز نم لدقلا رست :وحت .ىنعملا

 لضفملا و لوضفملا «ديز»و ,لضفملا «رامسا#

 هيلع

 دحاو نزو ليضفتلا ع :هنزو - ١

 ,رغصأ» :وحن ,«ىلعف» هتنؤمو ,«لعفأ» وه

 .ريخ» ىف ةزمطلا تفذخ دقو :4قرفصو

 يشأ .ّبحأ نيخأ :اهلصأو هش بع
 .لصألا اذه لامعتسا زوجيو

 نم ليضفتلا مسا غاصُي :هغوص -

 ,هانعم يف ليضفتلا داري يذلا لعفلا ردصم

 اده نوكي نأ رش «لقفأ»ا نزو ىلع

 ولعل سامان ءافّرصتم .ايثالث لعفلا

 ىنعم نم ًايراع ليضفتلا مسا لمعتسُي دق (؟)

 :يأ .«مهربكأو مهّرْفصأ موقلا ٌتمركأ» :وحن .ليضفتلا

 .مهريبكو مهريغص



 ليضفتلا مسا

 ال كلذل ."ًاَتبْنُم .ءانعم يف لضافتلل الباق
 هنأل «جرحد» نم «ليضفتلا لعفأ» قتشي

 دماج هنأل «معَن» نم الو .يثالثلا قوف نم

 صقان هنأل «ناك» نم الو .فّرصتم ريغ

 ينبم هنأل بيك نم الو .مات ريغ

 لباق ريغ هنأل «تام» نم الو ."!لوهجملل

 ّيفنم هنأل «بتك ام» :وحن نم الو .لضافتلل

 م ام ليضفتلا مسا غوص ديرأ اذإو
 ةلضافملا غوصن اننإف .طورشلا فوتسي

 هردصمب قؤي نأب كلذو ,ةرشابم ريغ ةقيرطب
 .اههوحن وأ راك او وأ دش ا دعب ايف

 ناك اذإ مآ .«ريدس نم انامنإ رثكأ فيزون هود
 ريغ وأ .(مُعَن .سئب :وحن) .ًادماج لعفلا
 زوجي ال هنإف .(تام :وحن) ةلضافملل لباق

 .اقلطم هيف ليضفتلا
 مسال :ليضفتلا مسا لاوحأ - ؛

 «لأ» نم هدرجت - أ : عب رأ تالاح ليضفتلا

 تاج هلال تب هئارتقا اجب .ةفاضإلاو

 .ةركن ىلإ هتفاضإ - د .ةفرعم ىلإ هتفاضإ
 .رخآ ًاطرش طورشلا هذه ىلع ةاحنلا روهمج ديزي )١(

 ,ةيلح وأ بيع وأ نول ىلع الاد لعفلا نوكي الأ وهو
 اذه .قحب .فذح يرهاقلا ةيبرعلا ةغللا عمجم نكل
 .طرشلا

 ءانبلا مزالت اهنإ لاقي يتلا ةعومسملا لاعفألا امأ (؟)

 يأرلاب ذخألا بسنألاف .(لزُه .يهز :لثم) لوهجملل
 :وحن .اهنم «ليضفتلا لعفأ» ةغايص زيجي يذلا
 .«ريمس نم لزهأ ديز»و «طبلا نم ىهزأ سوراطلا»
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 ةلاحلا هذه يف :«لآأ» نم هدرجت -أ

 ىلع «نم» لخدتو ؟")ريكذتلاو دارفإلا مْزَعلي

 نم لمجأ ديز» :وحن ,ابوجو هيلع لضفملا

 ,ةمطاف نم لضفأ بنيزو .ديعس

 زوجيو .«ىلاسكلا نما لضفأ نودهتجملاو
 .ىنعم ال اظفل هيلع لضفملا عم

 «ىقبأو ٌريخ ةرخآلاو» :ةيآلا وحن

 ءايندلا ةايحلا نم ٌريخ :يأ ١07( :ىلعألا)

 اهرورجيو «ْنِم» ريخأت انه بجيو .اهنم ىقبأو

 ديز نم» :زوجي الف .«ليضفتلا لعفأ» ىلع

 مسا هيلع لضفملا ناك اذإ اَمأ ؛«لضفأ ٌريمس
 ,ماهفتسا مسا ىلإ افاضم وأ .ماهفتسا

 نأل كلذو .بجاو اهرورجو «نم» ميدقتف

 نمر و ,مالكلا ردص هل ماهفتسالا مسا
 .«؟لضفأ نم با نم نالف»و «؟لضفأ تنأ

 لوق وحن ,رعشلا يف ًاذوذش ميدقتلا درو دقو

 :رعاشلا
 و

 الهاج ٌرِظانت نأ ًءانَع نإو

 ملعأ كنم هنأ -الهجا تاسحف

 .كنم مّلْعَأ هنأ :لصألاو

 همكحو .«لأ» ب نرتقملا - ب

 اريكذتو اعمجو ةينثتو ادارفإ هلبق امل ةقباطملا

 ب ا

 «نم» فدح

 «ليضفتلا مسا» لابعتسا نم ةياغلا نكت مل اذإ اَمأ (1)

 لوق وحن .ثنؤملا عم هثينأت زوجي هنإف .ةلضافملا

 ةريغص :يأ ,««ىربكو ىرغُص ةلصاف» :نيّيضورعلا

 .ةريبكو



 دماجلا مسالا

 ةراجلا ''«ني» ب ِهِلّضَو عانتماو .ًاثينأتو
 امه ,لضفألا وه» :وحن ."'هيلع لضفْمْل
 ."”لضافألا وأ :ن ولضفألا مه .نالضفألا

 .«تايلضفلا ٌنُهو ,ىلضفلا يهو

 دارفإلا همكحو :ةركن ىلإ فاضملا - َج

 فدح بوجوو .تاللاحلا عيمج يف ريكذتلاو

 .اهرورجم عم '؟!هيلع لضفملل املا و

 ,نيلجر لمجأ ناذهو . ٍلجر لمجأ اذه» :وحن

 ةأرما لمجأ هذهو .لاجر لجأ ءالؤهو

 نأ انه طرتشيو .«...نيتأرما لمحأ ناتاهو

 الف .هيلع لضفملا نم ًاءزج «لضفملا» نوكي

 .«ءاسنلا لضفأ ديز» :وحن زوجي
 همكح :ةفرعم ىلإ فاضملا - د

 عم هيلع لضفتلل ةراجلا «نم» فذح

 :رعاشلا لوق يف «نم» ب هلصو ْذش دقو )١(

 رئاكلل هزملا افإو
 وحن .ءيجتف .هيلع لضفملا ريغل ةراجلا «ْنم» اَمأ (؟)

 :رعاشلا لوق

 ريخ لك نسم نوبرقألا مهف

 م ١ لك نع  نودعبألا مهر

 ناجاتحي هدعب الا»و .«برقألا» نأل .ةيدعتلل انه «نم» ف

 برق :اههلعفك «نع» وأ «نم» ب رورحم لومعم ىلإ

 .«دعب«و

 ةغللا عمجي رّرق امك «لعافأ» ىلع «لعفأ» عمج زوجي (؟)

 .يرهاقلا ةيبرعلا

 ٌبرقأ يبأ» :وحن .ركذتف .ةيدعتلل ىتلا «ْنِي» اَمأ (4)
 .ينم سانلا
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 فاضملاك هريكذتو هدارفإ زاوجو ءاهرورحم

 ةينثتو ادارفإ هلبق امل هتقباطم وأ .ةركن ىلإ

 دقو .«لأ» ب نرتقملاك اثينأتو اريك ذتو ًاعمجو

 :فيرشلا ثيدحلا يف نالامعتسالا
 ينم مكبرقأو لإ يرعأب ريغ الأرب

 ,اقالخأ مكئساحأ .ةمايقلا موي سلاحي
 .«نوفلؤُيو نوفلأي نيذلا .افانكأ نوئطوملا
 طرقشُيو .ريكذتلاو دارفإلا مازقلا حصفألاو
 لضفملا» نم اب ةلضفملاو نوكي نأ انه

 نم ايواغ ليضفتلا مسا ناك اذإ امأ .«هيلع

 ,ةبجأو حيضي هتقباطم نإف .ةلضافملا ىنعم

 نم ًاضعب لّضفملا نوكي لأ زوجي ٍذئدنعو
 «هتوخإ لضفأ فسوي» :وحن .«هيلع لضفملا»

 يف هيلع ديزي هنأ ال ,مهيف لضاف هنأ ىنعب)

 .هتوخإ نم اء نبل «فسوي» ف .(لضفلا

 ليضفتلا مسا يتأي دق :ةظوحلم -

 ذئدنع نُمضتيف .ليضفتلا ىنعم نم ًايراع
 مَلَعَأ مكبره :ةيآلا وحن .لعافلا مسأ ىنعم
 وأ .مكب ملاع :يأ (05 :ءارسإلا) « مكب

 وهو :ةيآلا وحن ,ةهبشملا ةفصلا ىنعم

 نوهأ وهو هديعي مث قلخلا أدبي يذلا
 .هيلع نو :يأ ,(707 :مورلا) « هيلع

 :دماجلا مسالا

 :وحن .لعفلا نم اذوخأم نوكي ال ام وه



 نسنجلا مسا

 رداصم هنمو .مودق نكس .مهرد هرجح

 :وحن ,ةيميملا ريغ ةدّرجملا ةّيئالثلا لاعفألا

 ديزملا ّيثالثلا رداصم اَمأ .«ةءارق .سرد»

 ردصملاو .هيف ًاديزمو ًادّرحي ّيعابرلاو .هيف
 نم ةكسشم لب اولا نفت ىوتجلا
 .اهنم يضاملا لعفلا

 :عمجلا مسأ

 نم اكأ لع.لدا ان له ةقيرعتا <

 نم وأ هانعم نود هظفل نم درفم هلو نينثا

 نزو ىلع هتغيص تسيلو .هظفل نود هانعم

 :هيف لخديف .هيف بلاغ وأ ريسكتلاب صاخ
 :وحن .هظفل نود هانعم نم درفم هل ام - أ

 لجر» اهدرفمو «قيرف .موق ,ةليبق .بعش»
 وأ لم» :اهدرفمو «لبإ» :وحنو .«ةأرما وأ
 .«ةقان
 يأ .هانعم نود هظفل نم درفم هل ام - ب

 هيلع فطغ اذإ نكلو هظفل نم درفم هل ام
 افلاخم تافوطعملا ىنعم ناك .رثكأ وأ نالثام

 «ليذه» :وحن .ةرثكلا ىلع لادلا ظفللا ىنعمل

 اهدرفم نإف (ةفورعملا ةيبرعلا ةليبقلا مسا)

 :تافوطعملا ىنعمل فلاخم اهانعمو .«يلّذه»
 تافوطعملا هذه نأل ...َيَذَه .يلَذُهو .َلَذُه
 «ليذُه» ةملك امأ «ليذه» نم ةعامج ىنعت

 دخلو امن ةاتعمو هظلل قف, درفماال اع <
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 ريسكتلا عومج نازوأ نم نزو ىلع سيل
 «بكار» اهدرفمو «بكر» :وحن .ةفورعملا

 .«بحاص» اهدرفمو «بحصو»و

 دحاولا ىلع هتغيصب لدي ام -د

 وأ ةدحاو ةنيفس ينعتو «كلف» :وحن .رثكألاو

 «نوحشملا ِكلْفلا يف» :ىلاعت لاق .رثكأ

 كلفلا» :لاق هعمج لف ١١5( :ءارعشلا)

 ١١5(. :ةرقبلا) «رحبلا يف يرجت يتلا

 هنمو ,«دلو» وأ هيرب وأ لو :هنمو

 .4يفيض ءالؤه# :ىلاعت لاق «فيضلا»
 .(38 :رجحلا)

 ةلماعم عمجلا مسا لماعي :همكح - ؟

 رابتعاب عمجلا ةلماعمو .هظفل رابتعاب درفملا

 بعشو .اوؤاج وا ءاج موقلا» :وحن .هانعم

 ةويجم .ءادرقتب'هزايتع ابو دوءابكذأ' وأ نكد
 بعش .ماوقأ ناموق موق» :وحن .هعمجو هتينثت
 .«بوعش نابعش

 :نشتحلا مما
 نم هريغ نود دحاوب صتخي ال يذلا وه

 .وه ءاذه ءباتك .ءبلاط :وحن .هسنج دارفأ

 ءانمالاو «ةراتفإلا ءاساو.نئاتقلا .ةتمو

 ,ماهفتسالا ءامسأو .طرشلا ءامسأو .ةلوصوملا

 ُملعلا هلباقيو .هريغ نود درفب صتخت ال اهنأل
 ,ةفرعملا ال (دحاو درفب صتخي يذلا)



 .سانجأ ءامسأ يهو .فراعم الثم رئاضلاف

 :ّيدارفإلا سنجلا مسا
 نينئالا ىلع ال .سنجلا ىلع ّلد ام وه

 حلاص وه امنإو .نينثالا نم رثكأ ىلع الو
 بارت .تيز .لخ» :وحن .ريثكلاو ليلقلل

 .«نبل

 :ّىعمجلا سنجلا مسا
 ىلع لدو عمجلا ىنعم نُمضت ام وه

 دنس درع ءانعمو هللا نم>درقم هلو «ستجلا

 هدرفمو «رمث» :وحن .ةبسنلا ءايب وأ ءاتلاب

 «برع»و «ةزول» هدرفمو «زول»و ,«ةرمث»

 .«ىمور» هدرفمو «مور»و ««ىلرع» هدرفمو

 ,عمجلا مساو .عمجلا نيب قراوفلا مهأو

 :ىلي ام ّيعمجلا سنجلا مساو

 ةعمتجملا داحآلل عضو عمجلا نإ -أ

 امأ .فطعلاب دحاولا راركت ةلالد اهيلع لديل

 لديل داحآلا عومجمل عضوف عمجلا مسا

 .ةارسم ءازجأ ةلمج ىلع دحاولا ةلالد اهيلع

 ةقيقحلل عضوف يعمجلا سنجلا مسا امأو

 ةثالث .هعضو ال هلامعتسا يف ءاربتعم .ةيهاملاو

 .رثكأف دارفأ

 هظفل نم دحاو هل عمجلا نإ - ب
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 دقف عمجلا مسا امأ .")'لمعتسم هانعمو

 ءاضفتوا .هانعم نود هظفل نم درفم هل نوكي

 عيمج يف هنكل .هظفلو هانعم نم وأ .هظفل نود

 ناذوأ قم. .نزو لع نبل تالافلا اقم
 درفم هلف يعمجلا سنجلا مسا امأو .عومجلا

 ءاث ةدايزب ل همكم هانعمو هظفل نم دحاو

 .هرخآ ىف نيسنتلا ءايدوأ تيناثلا

 مسا امأ هب ةصاخ نازوأ هل عمجلا نإ - ج

 ىلع نايتاي الف .ّىعمجلا سنجلا مساو عمجلا

 .عومجلا نازوأ نم نزو

 .نيعلا مسا :رظنا .نيعلا مسا وه

 ىلع لدي قتشم مسا :هفيرعت ١-
 .هانعمو لعفلا عوفو نمز

 مسا غاصي :هتغايص ةقيرط - ١

 «لعفم» نزو ىلع ينالثلا لعفلا نم نامزلا

 :ةيلاتلا تاللاحلا يف

 ونحت ودلع "ترحم تاق كنا اذإ هيأ

 وحن .اه دحاو ال عومجلا نم اليلق ًاددع الإ )١(

 (رئاشبلا يأ) «ريشابتلا»» (قرفلا ىنعب) ليبابأ»
 .(ةعفانلا راطمألا يهو) «ديواجتلا»و



 عيبي عاب :وحن .ءأي هنيع تناك اذإ - ب

 5 تي ,عيبم

 يف نيعلا روسكم احيحص ناك اذإ 0-0

 ضرع .سلجم سلجي سلج :وحن .عراضملا

 .ضرعم ضرعي

 قتشي هنإف ةثالثلا لاوحألا هذه ادع ايفو

 ٌبتك :وحن .«لّعْفَم» نزو ىلع يئالثلا نم
 .(موَقَم :اهلصأ) ماقُم ماق .ىمُرُم ىَمَر .بتكم

 نزو ىلع قتشي هنإف يثالثلا ريغ نم امأ
 ةعراضملا فرح لادبا عم عراضملا لعفلا

 لبقتسا .ماقم ميقي ماقأ» :وحن ةمومضم ميم

 فرصتي فرضا «لئتتنتم .لجفتس
 10 رضع

 هبش قلعتي نأ َحْصَي :همكخ -'*
 ال هنكل ,قتشم مسا هنأل نامزلا مساب ةلمجلا

 الو ءلعافلا عفري الف .هلعف لمع لمعي

 ,وهف .هريغ وأ هب لوعفملا بصني االو .هبئان

 ,ةلآلا مساو .ناكملا مسا لثم .مكحلا اذه يف

 .ّيميملا ردصملاو

 نامزلل ءامسسأ كانه :ةظوحلم - ؛

 .قرشملا :اهنمو ,اذوذش «لعفم» نزو ىلع

 نرعبملا ,كسنملا .قفرملا .دجسملا .برغملا

 :نرخللا ,ريشحملا .نكسملا .تبنملا ,طقسملا

 نوكت نأ ءاسألا هذه سايقو .ذفنملا زكرمل
 نأ زوجي يأ .زئاج وهو .«لَعفُم» نزو ىلع

 ,برغملاو برغملا ,قّرشملاو قرشملا :لوقت
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 توصلا مسا

 .ىلوألا وه اهيف رسكلا نكلو علطملاو علطملا

 لثم .ىرخأ ءامسأ هانعم لمشي مسا وه
 .«دسأ» .«ىناصح» لمشي يذلا ناويح

 ...«بثذ» ««ةرقب»

 .طرشلا :عجار

 :رخآلا حيحصلا مسالا
 :وحن ,.ةلع فرح ريغ هرخآ ناك ام وه

 لتعملا مسالا هلباقيو .«ةرجش .داعس .ديز»

 .رخآلا

 :حيرصلا مسالا
 .ءامسألا نم حيرصلا رظنا

 .ةفصلا :رظنا

 ىلإ هجوم ظفل وه :هفيرعت - ١



 رهاظلا مسالا

 هفيوختو هرجزل اَمِإ لفطلا ىلإ وأ .ناويحلا
 ءادآ لخ هنحل ناو .نيعم ٍءيش نع دعتببف

 وأ ناويحلا نع ردصي ظفل وه وأ ؛نيعم رمأ
 اذه نمو .ديلقتلل ناسنإلا هددريف دامجلا

 ناد تاوضألا انس نأ حضتي فيرعتلا

 لفطلا وأ ناويحلا ىلإ هُجوُي مسق -أ

 ,هاع هج .هد ,داه ,ذيه :وحن .هرجز دصقب

 .(رخأتلاو ءطبلا نع لبإلا رجزل) ِهيع
 ْجَه .ٌسِه .ءسإ .(ةقانلا رجزل) َلَح . جاع
 ,.(بلكلا رجزل) جه .ءاجه .(منغلا رجزل)

 ءاله .(نأضلا رجزل) ريع ْرَع .جو .ْعَس
 رجزل) خك .خسك .(ليخلا رجزل) لاه

 رجزل) ٌسّدَع ,(عبسلا رجزل) هاج .(لفطلا
 وحن ,هيدؤيل أرمأ دقلكت .ديضقي وأ ...(لغبلا

 ىلإ باهذلل لبإلا ةوعد يف) ةىج تو
 .(ةخانإلل لبإلا ةوعد يف١ خن .(برشلا

 يف) ّؤشت ٠ اسد( ةودهلل لبالا ةوطن يف) عده
 ةوعدل) اعاع .(ءاملا ىلإ باهذلل رامحلا ةوعد

 ..(ماعطلا ىلإ زعاملا

 دامجلا وأ ناويحلا نع ردصي مسق -

 قاغ :وحن .هعمس ابك ناسنإلا هدّدريف
 توصل) قط وأ قاط .(بارغلا توصل)
 ةبرض توصل) ٌبق .(ةراجحلا عوفقو

 ّيط توصل) شام شاق .(فيسلا

 ...(شامملا

 ىلع ّقنبم توصلا مسا :همكح - ؟
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 اذإ انآ .هبازعالا ىهدل لغال رجا ةكرع
 توصلا وه يذلا لصألا هانعم نع جرخ

 همام جذر اكدشادا عج 7 0

 «دوسأ قاغ انجعزأ» :وحن .هبارعإ بجيف
 .(هتوص ال بارغلا انه «قاغ» ب دوصقملا)

 0 «ه رادو 1

 ب دوصقملاف) «اخض اسدع ديرا» :وحنو

 مسأ .لصألا يف .وهو ,لغبلا انه «سدع»

 انا 1( لقلا» ريس :نانعألا نوع روع

 وعبق ءاصن هظفل تونعلا نتا نمدضف اذإ

 وأ .نوكسلا ىلع «جه» ءانبب) «اجه وأ
 - و

 ةملكلا هذه عمس اذإ الإ :دارملاو .(اهبصنب

 نالف» :وحن .بارعإلاو ءانبلا

 .مالكلا يف رهظي يدلا مهبملا ريغ مسالا وه

 هلباعَو .«لجر .بئذ .ةلواط .دبز» :وحن

 را لا

 .ملُعلا :رظنا

 لد ام وه .تاذلا مسا وأ .نيعلا مسا



 لعافلا مسا

 .«ةرجش بيب .ناصح ,لجر» :وحن .هسفنب

 .ىنعملا مسا :رظنا .ىنعملا مسا هلباقيو

 .رخآلا حيحص ريغ :رظنا

 .ءانبلا :رظنا .ئبملا مسالا وه

 :لعافلا مسا

 ةلالدلل ّقَنْسُم مسا وه :هفيرعت - ١
 ًارظتي-:ىأ] قداح درت قم: لع

 .هلعاف ىلعو .2')لوزيو

 مسا غاصي :هتغايص ةقيرط - "
 :لعافلا

 نزو ىلع ّيئالثلا لمفلا نم -أ

 ناك وحن .«لعاف»
 فلألا هذه بّلقت ,فلأ هنيعو ,فوجأ لعفلا
 ناك نإو .«عئاب عاب .لئاق لاق» :وحن ,ةزمه
 مسا نإف .ةلع فرح هرخآ يأ ءاصقان لعفلا

 مسالا ىلع قبطني ام هيلع قبطني لعافلا

 نإو .«بتاك .بعالل» :

 :وحن ,مئاد هبش وأ .مئاد ىنعم ىلع ءاردان ,لدي دق )١(
 .مئاد 3 رمت .دلاخ

”7/ 

 ىلاخخ ا ةريخألا قي فذ ئىأ :ضوقنملا
 كلذ ؛بضتلا ةناح يف ىقبتو .رجلاو عفرلا

 وحن ,«لأ» ب ًافّرعم وأ ًافاضم نكي م نإ
 «زاغب تررمو ءايداه تدهاشو ء ضاق ءاج»

 نأ انه لعفلا يف طرتشيو .(صوقنملا :رظنا)

 نم لعافلا مسا قتشُي الف ًافّرصتم نوكي
 .ةدماج اهنأل «ىشعسرأ «نشا»: وأ ةةمو

 ىلع مزاللاو يذدعتملا لعفلا نم قتشي وهو

 .ءاوس دح

 لمعلا نزو ىلع ّيثالثلا ريغ نم - ب

 اميم ةعراضملا فرح لادبإ عه عراضملا

 جّرحد» :وحن .رخآلا لبق ام رسكو ةمومضم
 .قلطنم قلطني قلطبا عر جرحدي
 فرحلا ناك نإو .«رففتسم رفغتسي رفغتسا

 يف وه ابك ىقبي هنإف .ًافلأ رخآلا لبق يذلا

 لاتكا .راتخم راتخي راتخا» :وحن ,لعافلا مسا
 .«لاتكم لاتكي

 «بْهسأ» نم لعافلا مسا درو دقو

 اود 0 :«نصحأ» نمو ا

 مسا ءاج كلذك .نصح ٠ ءبهسم :سايقلاو

 :«لكأ» نمو .عفاي :«عيأ» نم لعافلا

 ..لحم ,عفوم :سايقلاو را لحام

 عومسملا ىلع راصتقالا نكل .زئاج سايقلاو
 .ىلوأ

 نرققملا لعافلا مسا لامي هل ع تأ

 ,موزللاو يّدعتلا يف اقلطم هلعف لمع «لأ» ب



 لعافلا مسا

 مسا لعاف) .«ةديصقلا ٌمِظانلا ءاج» :وحن

 ازاوج هيف رتتسم ريمض «مظانلا» لعافلا

 مسال هب لوعفم :«ةديصقلا» .وه :هريدقت

 ,«لأ» نم دّرجملا لعافلا مسا اّمأ (لعافلا

 :هناف

 اذه ناك اذإ طرش نوُد لعافلا عفرُي -

 ًادّمحم ْناظ انأ» :وحن .ًارتتسم .ًاريمض لعافلا

 ام» :وحن .")ازراب ًاريمض وأ .'''«أيئاق

 لعاف :«وه») «ملظلا يف وه بغار
 الإ هعفري الف .رهاظلا لعافلا اّمأ .(«بغار»

 بصني يتلا ةينآلا طورشلل ًايفوتسم ناك اذإ
 .هب لوعفملا اهب

 .طورش ةسمخب هب لوعفملا بصني -

 :يهو

 ريغ نم هعقوم هعراضم عوقو ةحص -أ

 ةلساغ راطمألا تناك» :وحن .ىنعملا داسف
 :حصي ذإ ,"”7«ةاوطلا اهشايم ٌدّيقنُم .راجشألا

 يقنتو ءراجشألا لسغت راطمألا تناك»

 ٌبتاك اذه» :وحن زوجي الو .«ءاوهلا اههايم

 ,وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض «ناظ» لعاف )١(

 انأ» :ريدقتلاو ةفوذحملا اههبش وأ «لجر» ةملك ىلإ دوعي
 ل لوأ هب لوعفم :«أدمح») .«أيئاق دمحم ناظ لجر

 .(ناث هب لوعفم «أيئاق» .«ناظ»

 نع هعوفرمب ًاينغَتْسُم أدتبم لعافلا مسا ناك اذإ امأ (1)
 .ماهفتسا وأ يفن ىلع هداتتعا رثكألاف .ربخلا

 .وه :هريدقت ازاوج رتتسم ريمض «ةلساغ» لعاف ()
 :«ةيقنمو لعافو :ةةلساغ» لا هب. لوحقم هزاجشألاو
 .ًءاوطا :اطوعفمو .«اهشايم»
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 هضرف ٌبتكي اذه :حصي ال ذإ .« سمأ هضرف

 نا
 :وحن .ماهفتسا ىلع هدايا“ - ب

 ام» :وحن .يفن وأ ؛«كضرف ثنا ُبتاكأ»
 اند دقي زدات نأ تبقا ودعوة فلخ
 ًاتعن عقي نأ وأ ؛هأفاكتس فورعملا ًاعناص
 ةلتاق ةليذر ةرثرثلا» :وحن .روكذم توعنل
 «ةنيرعل فوذحم توعنمل ًاتعن ذأ 0

 ًأربخ عقي وأ .“" ؛اديهش هسفن لذاب مك» :وحن

 «نيقفلا ٌدعاسم َتنأ» :وحن ,خسانل وأ .أدتبل
 ركن كلا مق وأ آلا ذيع كنإوو
 .«لذلا ابلاج لاملل اقحس»

 وحن زوجي الف .ًارغصُم نوكي الأ - ج
 تدهاش» :لب .«اتيب اس ريوح تدهاش»

 .(( بيب سريوح

 لسا ةلوفشت نيرة شمل الأ و
 لام صصاقم انأ» :وحن زوجي الف .*!ٌيبنجأ

 ًاقراس صصاقم انأ» :لب .«أقراس سانلا
 ّيبنجألا لصافلا ناك اذإ امأ .« سانلا لام

 ءىناكم انأ» :وحن ,زئاج لصفلاف ,ةلمج هبش
 ًاقطان ٌءىفاكُم انأ :لصألاو .هأقطان ّنحلاب

 .قحلاب
 هنيب لصفي تعن هل نوكي الأ -ه

 سراح ءاج» :وحن زوجي الف .هلومفم نيبو

 .«ديهش هسفن لذاب لجر مك» :ريدقتلا (8)

 .هريغل لب .لعافلا مسال لومعم سيل يذلا وه (6)



 ةقيدح سراح ءاج» :لب «ٌةقيدح محض

 .«مخض
 .ةلمجلا هبش يف لعافلا مس | لمعي -

 تسيل يتلا ىرخألا تالومعملا يقاب يفو

 نود .بوصنم هب لوعفمب الو .رهاظ لعافب

 .طرش يأ

 اذإ :لماعلا لعافلا مسا مكح - ؛
 هلامعإ طورش ايِفوتسم لعافلا مسا ناك

 لوعتلا اذه بسن نزاع لوقا ييصتل
 :هيلإ انام هر اشعاب هرج داو "0ةنشابف
 عبات اَمأ ."!'«لوسكلا ءىفاكم َتنأ ام» :وحن

 ىوس هيف زوجي الف ,بوصنملا هب لوعفملا

 لوسكلا ءىفناكم تنأ "امرؤ وكت «ثصنلا

 خانلا يف زوجيف رجلا دنع امأو ؛«ّريرشلاو

 .لحملل ةاعارم بصنلاو .ظفلل ةاعارم ّرجلا

 .«ٌريرشلاو لوسكلا ٌءىفاكم تنأ ام» :وحن

 الف .هلوعفم نع لوصفملا لعافلا مسا امأ

 :ةيآلا وحن .هلوعفم يف هبصن لامعإ الإ زوجي

 :ةرقبلا) «ةفيلخ ضرألا يف ٌلِعاج ينإ»
002 

 نوتسملا ٍلعافلا مسال ناك اذإو

 ىلإ فيضأو .ةئالث وأ نالوعفم طورشلا

 هرج بجو لإ .الصتم اريمض نوكي الأ طرشب )١(
 «كملعم» يف فاكلا) «كمركم كملعم» :وحن .ةفاضإلاب
 (هيلإ فاضم «كمركم»و

 هّرجو .هب لوعفم هنأ ىلع «لوسكلا» بصن زوجي (")
 .هيلإ فاضم هنأ ىلع

14 

 لعافلا مسا

 ا ودضتما ندا الوعل ,يقابلا كرت بجو ءاطوأ

 ,"«الدتعم وجلا ناظ انأ» :وحن .ناك ابك

 .(“!ءأحيحص ٌربخلا ملعملا ٌربخم َتنأ» :وحنو

 لخدت نأ لعافلا مسا لوعفم يف زوجيو

 ٌءىفاكم تنأ» :وحن .هرجتف ,ةيوقتلا مال هيلع

 ميدقت زوجي -أ :تاظوحلم - ©

 انأ دهتجملا» :وحن .هيلع لعافلا مسا لومعم
 نب ًانزكقم لعافلا مسا ناك اذإ الإ .«ٌءىاكم
 رو رحب وأ ,«فصلا لعل كابو هوت كلو
 دا :ةففلا ملم 2 ادعو وعن ةفانحالاب

 :وحن .”'دئاز ريغ رج فرحب ارورجب

 50 ملعب تيقتلا»

 هدرفمل ام هعمجو لعافلا مسا ىتنملا -

 ةرتتع لوق وحن .طورشلاو لمعلا نم

 ويسعل

 ىمد .ءاُهَقلأ مل اذإ .نيرْزئاَتلاو
 «ًاريثك هللا نيركاذلاو» :ةيآلا وحنو

 .(76 :بازحألا)

 تاو زنا ىلإ لِعافلا

 مسال ناث هب لوعفم «الدتعم» .هيلإ فاضم هوجلا» ()

 «ناظ» لعافلا

 لوعفم «أحيحص» .«ريخم» ل ناث هب لوعفم :«ربخلا» (؟)
 .ثلاث هب

 :وحن .زئاج ميدقتلاف .ادئاز فرحلا ناك اذإ اَمأ (5)

 .« مركب اليخب ناسنإلا سيلف



 لصفلا مسا

 ةفص» راص توبثلا ىلع ٌلدو .هعوفرم
 نأ اهنمو ءاهماكحأ لك هيلع يرجي هةهّبشم
 وزع .اليصأ هب الوعفم بصني ال ًامزال نوكي

 حجار .ةهيدبلا ٌريضاح . شأجلا ٌطبار ريمس»

 .ةهبشملا ةفصلا :رظنا .«لقعلا

 ةفصلا» نع لعافلا مسا فلتخي -د

 ريغ ىراط نعم ىلع هتلالد يف «ةهّبشملا
 .ةهبشملا ةفصلا سكعب .(0تباث

 قد ةيفاحلا مات ةدايز نم ديال حد

 الإ .هثينأت ىلع ةلالدلل «لعافلا مسا» رخآ

 اهنمو ءاهيف دازت الأ ُنسحي يتلا عضاوملا يف
 ,لماح :وحن ,ثنؤم لاب صاخلا لعافلا مس

 لعافلا مسا نيب قرفلا -5

 .ةهبشملا ةفصلا :رظنا .ةهبشملا ةفصلاو

 .0 مقرلا

 لكلا
 لعف ىلع لدي مسا» وه ةقيرخب 0

 نم .هلمعو .هنمزو .هانعم نمضتيو ٠ ,نيعم

 .«لماوعلاب رثأتي وأ هتمالع لبقي نأ ريغ

 يف هتلاصأ بسحب هعاونأ - ”

 كلام :ةيآلا وحن ,ةيونعم ةنيرق تدجو اذإ الإ )١(
 نيدلا موي كلام هناحبس هظاف (4 :ةحافلا) 4# نيدلا موي

 تنأ» :وحن .ةفاضإلاب نوكتو .ةّيظفل وأ .اهئاد

 .«ةهيدبلا

 اع

 للا

 ,لاعفألا ءامسأ مسقنت :لعفلا ىلع ةلالدلا

 ,لاعفألا ىلع ةلالدلا يف اهتلاصأ رابتعاب

 :ماسقأ ةثالث ىلإ

 يف عضو ام وهو ,لجترم لعف مسا أ

 :فا تاهت :وحن .لعف مسا هرمأ لوأ
 وهو .(هتدام ىف الك رظنا) ناش ا

 .يسايق ريغ ّيعامس

 عضو ام وهو .لوقنم لعف مسأ - ب

 لإ عم نلسنلا مانت عل هوكأ لوأ قف
 راج نع لوقنم امإ وهو .لعفلا مس

 .(ذعتبا وأ 3 :ىنعب) كيلإ» :وحن .رورجمو

 :ىنعب) ىلإ .(مصتعا وأ ,مزلا : ىنعمب) كيلع
 وعل و انكم قرط. نع. لوقتم امو ,(لبقأ

 .(رخأت :ىنعمي ) كَ ارو ,(مدقن :ىنعم ) كمامأ

 ا :ىنعمي ) كدنع .(تْنا :ىنعمب ) كناكم

 :ىنعب) «ديور» وحن .ردصم نع لوقنم امإو

 يتلا فاكلاو .(كّرتا :ىنعب) َهَلَب .(لُهق

 ستين دعت لوتنللا لعتلا عجبا ذل
 عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف بطاخملا
 .كنود .كنود» :وحن .ثيناتلاو ريكذتلاو

 .مكنود ءامكنود
 فرظ نع وأ .رورجيو راج نع لوقنملا

 .ردصم نع لوقنملا يف ةمزال ريغو .ناكم

 بارعإ حصألاو :ديورو :كديور :لوسقتف

 ىلع باطخلا فاك عم لوقنملا لعفلا مس
 لوقنملا لعفلا مساو .ةدحاو ةملك امنأ

 يف ةمزال يهو .«باتكلا ..

 .يسايق ريغ ّيعامس



 َقْبملا مسالا
 ءرمأ لعف نع لودعم لعف مسا

 :ىنعع) راذح .(لزنا : ىنعم ) 0 و

 لعف لك يف درطم يسايق وهو «(رذحا
 .فّرصتم ,مات "1

 لعفلا
 .لاعفألا ءاضأ مسقنت :هيلع لدي ىذلا

 ىلإ .هيلع لدت يذلا لعفلا عون بسحب
 :ماسق | ةنالث

 :اذوزَو رثكألا وهو هرم لعف مسا | تن

 :ىنعمب ) هص فيا :ىنعع) نيمأ» :وحن

 امو .«(لبقأ وأ لجع :ىنعمب) يح ٠ .(ٌتكسا

 راذح» :وحن « ,لاعف» نزو ىلع ناك
 دب الو .ايئاد يم رمألا لعف مساو .« لاون
 بسحب رد ل رثتسم لعاف نم هل

 نوكي وأ هب لوعفملل ىّدعتي دقو .بطاخملا
 :انلاقت ةلعن يس انذذل

 أ :وحن ٠ رادو لعف مسا - ب

 وهو .«(بجعأ :ىنعب) ىو .(رجضتأ :ىنعم)

 كا" ابوخو راتسم ل هلو اند قيم يب

 .موزللاو يذعتلا يف هلعف لثم وهو
 «تاهيه» :وحن .ضام لفت مسا - ج

 وهو (قرتفاو دعب :ىنعب) ناتش ء(ّدُعَب :ىنعمب)

 عون بسحب هعاونأ د #

 :ىنعب) «كارد» يف يثالشلا ديزم نم هئيحي دش )١(

 ْ .رداب : ىعم «رادب»و .(كردأ

 لابعألاب هيلع هللا ةرفغم دارأ نم» :وحن يف الإ (؟)

 ازارج هيف رتتسم ريمض «هيلع» لعافف .«ةنسحلا
 .وه :هري دقت

 ا/ا

 رتتسم ريمض وأ ,"9*نودعوت امل تاهيه)»

 (؟!«تاهيه رفسلا» :وحن ءازاوج

 مسا لك رظنا -] :تاظحالم - ؛

 .هتدام يف لعف

 لعفلا نم ىوقأ لعفلا مسا نإ - ب

 الثم 1 ف .ىنعملا ءادأ يف هانعع يدلا

 دعبلا نس «تاهيه» امأ .دعبلا ديفت

 .ديعبلا

 الو ةينبم اهلك لاعفألا ءامسأ نإ - ج
 .ءامسأ اهنوك مغر بارعإلا نم اه لح

 .اقلطم ديكوتلا نون اهقحلت ال - د

 ةلزنمي هلعاف عم لعفلا مسا نأ

 هذه ا لك 07 :ةيلغتلا ةلمجلا

 هلا

 - هه

 .ثنؤملا :رظنا

 فالتخاب هرخآ ةكرح ريغتت ال يذلا وه

 «ام» .دئاز رج فرح ماللا :«امل» .57 :نونمؤملا (")

 لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا

 .«تاهيه»

 :ةوسدقت ارا هيف رعس روح ةفاوس عاف 4

 ربخ عفر لحم يف «تاهيه» ةلمجو .«رفسلا» ىلإ دوعي وه
 .ادتبملا



 مَهَبلا مسالا

 يه ةينبملا ءاسألاو .ةلمجلا يف هتفيظو
 ءطرشأا ءاسأو .ماهفتسالا ءامسأو ,رئابضلا

 امسأو ءلوصوملا ءاسأو .ةراشإلا ءابسأو
 ءاذإ .ثيح) فورظلا ضعبو .لامفألا

 (.:. سصافر..ماذخ) ءاسألا ضعبو ( ذا

 .ءانبلا :رظنأ

 :مُهبلا مسالا
 دّدحتي الو هنم دارملا حضتي ال يذلا وه

 قه ةماهبلا ءادسألاو .رحآ :ءىقب الإ هاني

 ,ةلوصوملا ءامسألاو .ةراشإلا ءامسأ
 الإ اهانعم دّدحتي ال ىلوألاف .ةبيغلا رئامضو

 ال ةيناثلاو ؛«لجر اذه» :وحن .هيلإ راشملاب

 يذلا ءاج» :وحن .اهتلصب الإ اهانعم دّدحتي
 الإ ددحتت ال ةثلاثلاو ؛«ةزئاجلاب زاف

 امهو ملاسو ريمس ءاج» :وحن .اهعجرمب
 .«نادهتجم نابلاط

 :نكمتملا مسالا
 وهو .(بارعإلا :رظنا) برعملا مسالا وه

 عيمج هقحلت يذلا وهو نكمأ نككمتم نامسق

 ريدع .نكمتمو:نيوتلاو :بارعألا تاكزخ
 يأ .فرصلا نم عونمملا مسالا وهو نكمأ
 ةينكمألا نيونت الو رسكلا هقحلي ال يذلا
 .(فرصلا نم عونمملا :رظنأ)

 ىف

 2و

 , :ىنثملا مسأ

 «ىنملاب قبلا :ةادنسلا ندب ندع نوه
 .([)ىنثملا ؛رظنا

 :دحملا مسالا

 نتا فالصأ اهلك دم دعا تناك انوه

 مسالا ةلباتقيو: «.ليجرفس ةمهرد لس
 وأ .يعابر وأ .يثالث اَمإ وهو .ديزملا
 1 ١ اخ

 ناز وأ ةريثع ةيالبلا ةدزجلا ءاننأللز

 رس يدار ل ا نا
 !لجَر :وحن .لعفو ؛دبك :وحن .لعفو ؛لَصَب

 .لجر :وحن ,لعفو ءدرص :وحن ,لعفو

 .لبإ :وحن . لعفو .بنِع :وحن .لمفو

 .لفق : وحن .لعفو
 ناو م ةدرجملا ةيعابرلا ءامسأللو

 :وحن ٠ .للعف ارفع :وحن ٠ ,للغف هب

 :وحن . ,للعت ؛مهرد :وحن ٠ ,للعف ؛ ؛ عرس

 :وحن ,للعف ؛رطَيِس :وحن ,ُلَمِف ؛نشرب
 ربه م

 .بدذحح

 .نازوأ ةعبرأ ةدّرجملا ةيسامخلا ءاسأللو

 :وحن ٠ ,لللعف ؛لجرفس وخل » ,للعف :يهو

 ,للغف ؛لغّرخ :وحن .للعف ؛ ؛شرمحَج
 ةردات هس انقلا ناووألاو لش درج وح
 .لابعتسالا



 :ركذملا مسالا
 .ركذملا :رظنا

 5 رملا نتف ةزاطلا

 :ديزملا مسالا

 ناصح» :وحن .فرح هيف ديز اموه

 وأ ؛«(لدنق :نم) ليدنِق .(نصح :ْنِم)
 .(حبص :نم) حابصم» :

 ةئالث اَمإو .«لتق :نم) لتاقم

 ,(قلط :نم) قالطنا» :وحن روحا

 وهو .عارسإلاو دادتمالا ىنعمب) رارطبسا

 :وحن .فرحأ ةعبرا امإو ؛«(رطبس :نم
 مسالا هلباقيو .(رفغ :نم) «رافغتسا»

 د زيك ناووأ ةدميلا ءاوشأللو هرججلا

 فرحأ ىه ةدايزلا فرحأو .اط طباض

 1 .«اهينومتلاس»

 وحن .نافرح

 :قتشملا مسالا
 دنا ةريغ نم اذوخام ناك امبوه
 .(نييفوكلا بسح لعفلاو .نييرصبلا 556
 0 .ىفشتسم ءسردم ,ءسراد» :وحن

 :يهو عاونأ ةرشع ةقتشملا ءامسألاو

 ردصملا مسا

 ْغّيِص ,ةهّبشملا ةفصلا .لوعفملا
 مسا .نامزلا مسا .ءليضفتلا مسا .ةغلابملا

 ردم .ّىميملا 00 ,ةلآلا مس ا

 .ةقتشملا اسأل سلا نوراشسعي

 اهلباقيو .ةبرعم ٌءامسأ ةقتشملا ءامسألاو
 .قاقتشالا :رظنا .ةدماجلا ءامسألا

 مسا .لعافلا

 عا مسا نمض هانعم نوكي مسا وه

 مسالا هلمشي الثم «ناصح» مسالاف

 مسالا هلمشي «ناويح» مساالاو ,.«ناويح»

 .«نئاك»

 :ردصملا مسأ

 ردصملا ىواس ام» وه :هفيرعت - ١

 اظفل هولخب هفلاخو .هانعم ىلع ةلالدلا يف
 دزقتلا )ةلفاغ قرير نسم نع "1 ينقتو

 :وحن ١. «ءىش ضيوعت نود ,.(هريغ وا (0

 ود. اظل :قورملا نضع نم: لكم ةقلاخ اذاق ل

 ىف

 «لاتق» :وحن .ًاردصم لب ردصم مسا سيلف .ريدقتلا
 .ءايلا تفذخف .لاتيف :اهلصأ
 اظفل هولخ يف ردصملا فلاخ نإف (؟)
 - ردصم مسأ نوكي ال .ضيروعت عم هلماع فورح ضعب



 رمْضملا مسالا

 .ءاطع ىطعأ ءأءوضو ان انوع نواع»

 :يه ٠ .ىطعأ اوس ,نواع :رداصمو

 .ءاطعإلا ءؤضوتلا ,ةنواعملا

 و

 :ناعون ردصملا مسا :هلمع - "

 نمو ٠ .لمعي ال لوألاف .ملع ريغو مّلع

 .«ربلا» ىلع سنج مّلع يهو هةّرب» هتلنمأ
 : ىعب «ةرجفلا» ىلع سنج ملع «راجف»و

 بَ :(هلعف نوكي نأ طرشب .روجفلا
 اهف ,«رجف»و «رب» امهلعف ناك نإف ,رجفأو

 لري فاتني الهلا ةضاكحا فورة ضع

 عمقي الو ,فيرعتلل يتلا «لأ» هيلع لخدت
 .فصوي الو ,لعفلا عقوم

 لمعيف ملعلا ريغ ردصملا مسا امأ
 سيل يذلا ردصملا هب لمعي يذلا طرشلاب

 ةئالث .لماغلا ردصملاك ءوهو. .هلعف نع آبئا
 :ماسقأ
 لومفملا بصن عم هلعافلا ان تام

 معطوب را ع كيرلا تماس درع
 :وحن ,لعافلا عفر 8 لوعفملل يَ

 .«اهبحاص ةميخلا مده لطابلا تكد

 ةاعارم رجلا هيلإ فاضملا عبات يف زوجيو

 .هلحمل ٌةاعارم بصتلا وأ عفرلاو .هظفلل

 ميركلا رجلا رب نطولا ترصان» :وحن

 هللا رع ًاعابتا «ميركلا» عفرب) «هنطو

 دقف «قثو» لمعفلا ردصم «ةقث» :وحن ءاردصم لب -

 .ءاتلاب اهنع ضوعو .واولا تفذخ
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 :وحنو .(هظفلل اعابتا هَّرجبو .لعاف وهو
 َةَريبكلا ةميخلا مده ٌلطابلا ٌتمِّده»
 اكتلل انعابتا ةنيبكلاو رعب «ايحاش
 ةةييلللاو لجل اعابتا ةهيصتير: فقسنلاو
 .(هب لوعفملا عضوم يف ىهو

 يإ .

 نوعب تررس» :وحل ,نونم

 .«ةريبك ةنواعم هنطو ي يدنج

 : هلو 7 ل َج

 .«لهألا رصنلاك يقيدص

 :رمضملا مسالا
 يف رهاظلا ريغ رتتسملا مسالا وه

 ريمس» :وحن .رتتسملا ريمضلا وه وا .مالكلا

 ريمض «حجن» لعاف) «ناحتمالا يف حجن

 (وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 :رخآلا لتعملا مسالا

 ناعوت وه

 .حيحُضلا ىرحب ٍراج رِخآلا لدق .2
 ,ةكرحتم واو نأ د رد تا و
 يم رم ول ءيبظ :وحن .نكاس امهلبقو
 ةئالثلا هلاوحأ يف برعُي عونلا اذهو .ٌوُرْعم
 فرخ ىلع ةرهاظ تاكرحب

 ىرحي راج ريغ رخآلا لتعم -

 صروصقم-١ :ماسقأ ةثالث وهو ا
 يف همكح رظنا) هعدتملا ءاضر» :وحن

 ,يضاقلا» :وحن .صوقنملا -؟ .(«روصقملا»

 ٠- .(«صوقنملا» يف همكح رظنا) «يداولا

 و

 ب

 ترصان» :وحن



 واو يقيقحلا هرخآ يذلا برحلملا مسالا

 وطسرا» :وحن .ةمض اهلبق ةمزال ةنكاس

 ةردقم تاكرحب 200 .«وغنوكلا .ويكوط

 مسالا لباقيو .هتالاح عيمج يف هرخآ ىلع

 .رخآلا ٌحيحصلا مسالا رخآلا لتعملا

 لس مسالا

 ةرخلا هك رست رن ىذلا جمالا وبه
 لوعفم .لعاف) ةلمجلا يف هتفيظو فالتخاب

 ةيرغلا ءانشألاو .(خلإ ...هيلإ فاضم .هب

 وحن ء(ءانبلا :رظنا) ةّينبملا ريغ ءامسألا يه

 تدهش ,ملعملا ءاج» :لوقتف .«ملعملا» ةملك

 .بارعإلا :رظنا .« ملعملاب تررم ,ملعملا

 .:ىفملا مسا
 ريغ) دّرحي ىنعم لع لداموه

 :وحن .هريغب مئاق ءيش ىلع يأ .(سوسح
 مسا هلباقيو .لذعلا .داهتجالا .ةباتكلا

 .تاذلا مسا وا نيعلا

 :دّرفملا مسالا
 :ةرديلا :عجار

 :لوعفملا مسا
 ىلع لدي ٌقتشُم مسا وه :هفيرعت ١-

 لوعفملا مسا

 هيلع عقو يذلا ىلعو .مزالم ريغ درجم ىنعم
 هتلالدو .«أفاكم .لوتقم» :وحن .ىنعملا اذه
 ,لاحلا ىلع ةروصقم نيفلاسلا نيرمألا ىلع

 ,لبقتسملا ىلإ الو ,يضاملا ىلإ َدتَت ال يهف
 .ةئيرقب الإ ,ماوّلا ديفُت الو
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 ٌّيئالثلا يضاملا لمفلا نم لوعفملا
 نزو ىلع (هردصم نم وأ) (7١فّدصتملا

 الل ديول
 مث هعراضمب نايتالاب يثالثلا ريغ نم غاصيو

 لبق ام حتف عما ةمومضم ايه :ةلذا يلع
 ءجرحدم عرس جرحدا» ووجز :يكا الا )3

 نا غاصي :هتغايص ةقي

 .«جرختسم جرختسي جرختسا

 لمع لوعفملا مسا لمعي :هلمع - '"'

 لعافلا بئان عفر يف لوهجملل ينبملا هلعف

 اهسفن يه طورشب هريغو هب لوعفملا بصنو

 مسا :رظنا) لعافلا مسا لمع طورش
 فيعضلا ٌّيوقلا ٌدِعاسي» :وحن ,('لعافلا
 ةعابس نه عج نوشلا رايب هش
 مسال لعاف بئان :«فيعضلا») «؟فيعضلا
 مَلعملا ٌتربخأ» :وحنو .(«ُدَعاسم» لوعفملا
 ةئداحلا ُملعملا َريخ <- ةحيحص ةئداحلا

 ,لوعفم مسا الو .هل ردصم الف دماجلا يضاملا امأ )١(

 .تاقتشملا نم هريغ الو .لعاف مسا الو

 .رئقتف رم ريع ريدا لعاب نص نرحب )((

 .«دوقتم لصألاو ,داقنم داقنا» :وحن

 و0



 روصقملا مسالا

 ةئداحلا ٌريَحم لعمل له <- ًةحيحص
 مسأ لعاف بئان :«ملعملا») 1 دمع

 .هب لوعفم «ةثداحلا» .«ربخملا» لومفملا

 . ٍناث هب لوعفم «اتتيقاو

 :دوضقملا مسالا

 .روصقملا :رظنا

 :ناكملا مسأ

 ىلع لدي ّقَتْسُم مسا وه :هفيرعت - ١
 .هانعمو لعفلا عوقو ناكم

 اهه :همكحو هتغايص ةقيرط - ؟

 .همكحو نامزلا مسا ةغايص ةقيرط لثم

 .نامزلا مسا :رظناف

 ءامسأ كانه - أ :ناتظوحلم - *

 :اهنمو ,اذوذش «لعفم» نزو ىلع ناكملل

 «قفرملا .دجسملا .علطملا ,برغملا ,قرشملا
 ,نكسملا .تينملا .طقسملا ءٌرزجملا .كينملا

 هذه سايقو .ذفنملا ,زكرملا ءنزَحَلا ,ريثحملا
 وهو ,«لعفم» نزو ىلع نوكت نأ ءاسألا

 .قرشملاو قرشملا ؛لوقت نأ زوجي يأ .زئاج

 رسكلا ْنكل .علطملاو علطملا .برغملاو ب رغملا

 .ىلوأ

 ناكملا مسال ةريثك غيص تدرو - ب

 اهنكلو .ةدعاقلا قفو يثالثلا ردصم نم
 ىنعملا ثينأت ىلع ةلالدلل ثينأتلا ءاتب ةموتخم
 :ىنعمي ةعقبلا اهنم دصقي ذإ ,ةملكلا نم دارملا

 ةلزملا ,ةمانملا ,ةعرزملا ,ةغّبدملا :وحن .ناكملا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم حابأ دقو .(للّزلا عضول)

 «ةلعفم» يف ثينأتلا ءات ةدايز ةرهاقلا يف
 :ىنعب «ةفحتم» :وحن .ناكملا مسا ىلع ةلادلا
 ةفكتلا

 :دودمملا مسالا

 .دودمملا :رظنا

 :بودنملا مسالا

 ,(6-ع-75) قدا :رظنا

 :هيلإ
 هيلإ بوسنملا ,بوسنملا :عجار

 :صوقنملا مسالا

 .صوقنملا :رظنا



 لوصوملا مسالا

 :نونملا ماو

 :لوصوملا مسالا
 مهبم ضماغ مسا» وه :هفيرعت - ١

 دارملا حاضيإو .هلولدم نييعت يف امئاد جاتحي

 اًمإو ةلمج اَمِإ .هدعب نيئيش دحأ ىلإ .هنم
 .«لوصوملا ةلص ىممسُي امهالكو .اههبش

 ةلودضرلا :ءاسألا: هةفاسقا 2

 :نامسف

 ,ىتثتو .درفت يتلا يهو .ةصاخ -أ

 ,مالكلا ىطنقم بسح نونو رك ذو و

 «ناذللا»و .ركذملا درفملل «يذلا» :يهو
 عمجلل «نيذلا»و .ركذملا ىئثملل «َنيّذللا»و
 ,ةثنؤملا ةدرفملل «يتلا»و .لقاعلا ركذملا
 «يتاللا»و .ثنؤملا ىتثملل «نيتللا»و «ناتللا»و
 عممجلل «ٍءاللا»و «يئاللا»و «يتاوللا»و

 ناكأ ًءاوس .ًاقلطُم عمجلل «ىلألا»و .ثنؤملا
 لك رظنا .هريغ مأ القاعو .ًاثنؤم مأ ًاركذم
 .هتدام يف مسا

 ظفلب نوكت يتلا يهو .ةكرتشم - ب
 ,ىنثملاو .درفملا اهيف كرتشيف .ميمجلل دحاو
 ءاذ ءام ,نَم :يهو ,ثنؤملاو ,ركذملاو .عمجلاو

 .هتدام يف الك رظنا .وذ .ّيأ
 :اهمارعإو ةلوصوملا ءامسألا ءانب - “
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 تاكرح ىلع ةّينبم ةلوصوملا ءامسألا عيمج

 مظعم يف برعت يتلا «ّيأ» الإ ءاهرخاوأ
 ناذللا «ناتللا»و «ناذللا»و .''اهتالاح

 ءىنثملا بارعإ ."'حصألا ىلع نابرعُي
 ,ءايلاب ناّرجيو نابصتُيو .فلألاب ناعفريف
 نيذللا تدهاشدو هاحجت ناذللا ءاحو وحن

 نم ينبملا لوصوملا مسالا لحو .«احجن

 .ةلمجلا يف هعقوم بسح ىلع نوكي بارعإلا

 نم َحلفأ دق» :وحن .عفر لحم يف نوكيف

 عفر لح يف ينبم لوصوم مسا «نم») «حفاك

 انييع رن : .بصن لحم ىف وأ ,(لعاف

 لحم يف يىنبم لوصوم مسا :«ام») «يذؤي

 دج» :وحن ءرج لحم يف وأ .(هب لوعفم بصن
 مسالل ًاتعن لوصوملا مسالا نوكيو .هدِجت اه
 مسالا اذه ناك اذإ همدقتي يذلا رهاظلا

 زاف يذلا بلاطلا رضح» :وحن .ةفرعم

 ىلع ينيم لوصوم مسا :«يذلا») «ةزئاجلاب

 افانضم .نوكيو: ء(تن عقر لعق نوكسلا
 :وحن .ةركن همدقتي يذلا مسالا ناك اذإ هيلإ

 مسأ :«نم») «تدهاش نم لمجأ اذه»

 تفيضأ اذإ كِلذو .ةدحاو ةلاح يف «ّيأ» ىنبت )١(

 ريمض .أدتبلا وهو ءاهردص ةّيمسا ةلمج اهتلص تناكو

 مهيأ ةَيش لك نم نعل مث :ةيآلا وحن ,فوذحم
 وه مهيأ :ريدقتلاو .(11 :ميرم) تع نمرلا ىلع ٌدشأ

 .دشأ

 ةلاح يف فلألا ىلع ناتينبم ايهنإ لوقي نم مهنم (1)
 .بصنلاو رجلا يتلاح يف ءايلا ىلعو ,عفرلا



 لوصوملا مسالا

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 .(هيلإ فاضم

 مسالا عاتي :لوضولا "ةلغ- كت
 زوجي الو هدعب يتات) ةلص ىلإ لوصوملا

 .بارعإلا نم لحو .دئاعو .(هيلع اهميدقت

 :لوصوملا ةلص نوكتو

 هل نوكت نأ اهطرشو ,.ةلمج -أ

 ريمض ىلع ةلمتشم ؟'!بطاخملل ةدوهعم
 ىمسيو .لوصوملا ىلإ دوعي .رتتسم وأ ءزراب
 :لوضوللا له ورمل ءادتاعو رمضلا اذه
 .«كديفي يذلا باتكلا أرقا» :وحن

 فرظلا - ١ :ةثالث وهو ,ةلمج هبش - ب
 راجلا - ؟ .«كدنع يذلا ءاج» :وحن ,يناكملا

 .«تيبلا يف يذلا ءاج» :وحن .رورجملاو

 .فودحم لعفب ناقلعتي راجلاو فرظلاو

 ةففلا >1 ووصتا نأ "نا

 ماللاو فلألاب صتخت يهو ع

 :هريدمت

 ةحيرصلا

 رفغ يذلا تام» :وحن زوجي الف .ىنعملاو ظفللا يف )١(

 ةيربخ يهف .ءاعدلا ينعت «هل هقا رفغ» ةلمج نأل ههل هقلا

 .ىنعملا نود ظفللا ف

 صخش يف دهع بطاخملا نيبو كنيب نوكي نأ يأ (؟)
 دصقت مل اذإ هجن يذلا ءاج» :وحن -حصي الف .نيمم
 ليوهتلا ماقم يف ماهبإلا زوجيو .عماسلا دنع ًانيعم ًاصخش

 « ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف# :ةيآلا وحن .ميخفتلاو

 ٠١( :مجنلا)
 ددجتلا يف لعفلا هبشي يذلا قتشملا مسالا يأ (6)
 ْمَّيِصو .لعافلا مسا لمشيو .ًاحيرص ًاهبش ثودحلاو

 .لوعفملا مساو .ةغلابملا
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 ُبولغملا اذه»و .«ٌرئافلا ءاج» :وحن .ةيفرحلا
 ام عم «لأ» رابتعا انه نسحألاو .«هرمأ ىلع

 تاك رش ءارجاو ذعار ةيلك هيلع ةلدنو

 .اهيلع بارعإلا

 ةلص فذح زوجي :ةلصلا فذح -ه

 :اذإ كلذو .لوصوملا

 نب يبطل وكت «ليلا هيلع لد -

 سيقلا أرما بطاخُي صردألا
 رسمت ممناف» كلألا نكن

 انيلإ منههجر مث كَع

 .ةعاجشلاب اوفرع ىلإلا نحن :يأ

 اللا دعب» :مهوق وحن ,ماهبإلا 5 3

 اهنأش ةعاظف نم يتلا ةطنلل |( كعب :يأ «يقلاو

 .تيكو: تيك

 ةعقاولا ةلمجلل دب ال :هفذحو دئاعلا - 5

 ىلإ دوعي ريمض ىلع لمتشت نأ نم

 ءارززأب ردعلا اذه نوكيو ,لوصوملا 0

 قي ءأرتتتم وأ ,06٠2هب ٌفتنت ام مّلعت» :وحن

 ريمضلا يف طرتشيو ."0«كغفني ام ًارقاد

 اقباظم وكي ذأ صانخلا لوصوملا ىلإ دئاعلا

 وحن ءاثينأتو ًاريكذتو ًاعمجو ةينثتو ًأدارفإ هل

 نيذللاو .تحجن يتلاو .حجن يذلا قاك»
 ءاوحجن نيذدلاو ءاتحجن نيتللاو ءاحجن

 .«ام» ىلإ دوعي «هب» يف ريمضلا )١(

 ىلإ دوعي .لعافلا وهو .«كعفني» يف رتسملا رممضلا (؟)

 .«أم»



 لاعفألا ءامسأ

 ىلإ دئاعلا ريمضلا امأ .«َنْحَجن يئاللاو

 ةاعارم :ناهجو هيف كلف .كرتشملا لوصوملا

 ءعيمجلا عم هركّذتو هدرفتف .لوصوملا ظفل
 ادارفإ هقباطيف هانعم ةاعارمو .رثكألا وهو

 ءىفاك» :وحن ءانين تو ًاريكذتو عع ةينثتو

 ظفل تيعار نإ .عيمجلل «كَّدَعاس نم

 نمو .كدعاس نم ءىفاك» :لوقتو .ءلوصوملا

 ,كاتدعاس نمو .كادعاس نمو .كتّدَعاس

 تيعار::نإ هك دعاس ةمو...كودغاس قو

 لوألا يف زاج ناريمض هيلع داع نإو .هانعم
 وهو .ىنعملا رابتعا رخآلا يفو .ظفللا رابتعا
 لوفي نم سانلا نِمو» :ةيآلا هنمو .ريثك

 مه امو .رخآلا مويلابو .هللاب انمآ

 يف ريمضلا داعأ دقف .(8 :ةرقبلا) «نينمؤمب

 هيلإ داعأ مث .ادرفُم «ْنَم» ىلإ «لوقي»
 .ًاعمج «نينمؤمب مه امو» هلوق يف ريمضلا

 مسا طبرلا يف ريمضلا نع ينغي دقو

 ىنعمب نوكيو .ريمضلا كلذ لح لحي رهاظ

 :رعاشلا لوق وحن .لوصوملا

 ٍنِطْوَم لك يف َتنأ ليل َّبَر ابف
 فا هللا ةمحر يف يذلا تنأو

 .عمطأ هتمحر يف :يأ
 ىلإ دئاعلا ريمضلا فذح زوجييو

 وحن .سابتلا هفذحب عقي مل نإ .لوصوملا

 :رثدملا) «ًاديحو َتقَلَخ ْنمو ينرذ :ةيآلا
 ام ضْفَآَف9 :ةيآلا وحنو ,هتقلخ يأ ١(

 .هيضاق :يأ (/؟ :هط) «ضاق تنأ

 :وحن .ينارغج عقوم ىلع لادلا مسالا وه

 .(صمحح .توربب»

 :عونلا مسأ

 .ةئيطلا ردصم :رظنا .ةئيطا ردصم وه

 .ةئيطا ردصم :رظنا .ةئيطا ردصم وه

 :ماهفتسالا ءامسأ

 :ةراشإلا ءاهسأ
 .ةراشإلا مسا :رظنا

 .توصلا مسأ :رظنا

 :لاعفألا ءامسأ
 .لعفلا مسا :رظنا



 :تاهجلا ءاهسأ

 تحت .قوف .مامأ .ءارو .لامش .نيي :يه
 :لزا :بونح راكي ملح .مادق :اهب قحليو

 .«دعب» بارعإ برعت اهلكو .دعب .لبق نود

 .دعب :رظنا .اهماكحأ اهو

 :ةسمخلا ءاسألا

 ةملك اهنم ًافوذحم ةتسلا ءاسألا يه

 نع ةياض يه وأ .ءيش يأ ينعت يتلا «نهر»

 .ةتسلا ءابسألا :رظنا .هركذ حبقتسُي ٍءىش
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 :نيوذلا ءامسأ

 رظنا .«وذ» ةملكب أدبت يتلا ءايسألا يه

 .«نبأ وأ وذ هردص ام عمج» يف اهعمج

 :ةتسلا ءامسألا

 :ىنعب) «وذ» يه :اهمكحخو اهفيرعت - ١

 ينعت ْنَهو) ْنْه ءمح ,خأ :تارورت دا يعاط

 حّيقتسي ءيش لك نع ةيانك يه وأ .ءيش يأ
 ءاج» :وحن .واولاب عقرت يهو ء(هب حيرصتلا
 واولاب عوفرم «ءاج» لعاف :«وذ») «لاملا وذ

 .فلألاب بنتو .(ةتسلا ءابسألا نم هنأل
 هب لوعفم :«كابأ») «كابأ ٌتدهاش» :وحن
 ,(...ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم

 «كيخأ بيذهت ينبجعي» :وحن .ءايلاب رجتو

 نم هنأل ءايلاب رورح هيلإ فاضم :«كيخأ»)

 .(...ةتسلا ءامسألا

 ,')ةدرفم نوكت نأ طرشب كلذ لك

 ريغ 'ملكتملا ءاي ريغ ىلإ '''ةفاضم
 .ةقباسلا ةلثمألاك '؟!ةرغصم

 «وذ» يف طرتشي -أ :تاظحالم - ١

 نوكت نأ ةتسلا ءارسألا بارعإ برعت يك

 بارعإ برعتف .ةعومجم وأ ةائثم تناك اذإ امأ )١(

 هب لوعفم :«كيوبأ») «كيوبأ ٌمركأ» :وحن .عمجلا وأ ىنثمل
 :«كتوخإ») «كتوخا ءاج»و .(ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم

 :وحنو (هيلإ فاضم فاكلاو .ةمضلاب عوفرم لعاف
 هنأل فلألاب عوفرم أدتبم :«كاوبأ») «نايرك كاوبأ»

 .(هيلإ فاضم فاكلاو .ىنثم

 تاكرحب برعتف .ةفاضإلا نع ثعطق اذإ امأ (1)
 «لّبق» لعاف :«ٌبألا») دل اخأ بألا لّبَقه :وحن .ةرهاظ
 بوصنم هب لروعفم :«أخأ» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 تاكرحب ٌبرعتف .ملكتملا ءاي ىلإ تفيضأ اذإ امأ (5)

 «ءاج» لعاف :«يبأ») «يبأ ءاج» :وحن .اهرخآ ىلع ةرثقم
 اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 لصتم ريمض ءايلاو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا
 :«يخأ») «يخأ ٌتمركأ»و .(ةفاضإلاب رج لح يف ينبع

 عنم ءايلا لبق ام ىلع ةرْدقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 ءايلاو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم

 .(ةفاضإلاب رج لحم يف ينبم لصتم ريمض
 ال تاكرحلاب برعت اهنإف ةرفغصم تناك اذإ امأ (4)

 ةمضلاب عوفرم لعاف :هكّبخَأ ءاج» :وحن ,فورحلاب
 لحم يف ينبم لصتم ريمض فاكلاو .هرخآ ىلع ةرهاظلا
 .(ةفاضإلاب ٌرِج



 طرشلا ءامسأ

 :ىأ «لام وذ ينءاج» :وحن .بحاص ىنعمب

 «يذلا» قع تناك اذا امأ «لاع هتحاف

 ابصنو ًاعفر واولا اهمزالتف ,ةينبم نوكت راهنإف

 د تاتو وحلا ينءاج» :وحن ا

 ةلماعم زوجيو .' !«حجن وذب 59000 «حجن

 ًابصن ةتسلا ءامسألا ةلماعم :ةلوصوملا ردا

 و ,«حجن وذ هاج :وحن ءاعفرو ار

 عج ىذب تيار .«حجن اذ ثتدهاش»

 برعت يك «مف» بارعإ يف طرتشي - ب
 ءاهميم فذحت نأ .ةتسلا ءامسألا بارعإ

 هاف تدهاتتو 1 اذه» :وحن

 .اهميم فذحُت مل اذإ امأ .«هيف ىلإ ٌترظن»
 .«همف اذه» :وحن .تاكرحلاب برعت اهنإف

 .("!«همف ىلإ ٌترظن»و ,«همف تبازؤ

 ف لوقي نم برعلا نم - ج

 «كبأ يأ ر»و «كبأ اده» :(محلا و و «خأ»د
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 «با»

 تاكرحب ًاهبدرعي هنإ يأ «كباب تور

 ينعت يهو) «نه» ٌبرعي كلذكو] .ةرهاظ
 ءيش لك نع ةيانك يه وأ دوش يأ
 اهمزلي نم مهنمو [(هب حيرصتلا حبقتسي

 ىلع ينبم لوصوم مسا ةلثمألا هذه يف «وذ» )١(

 لحم يفو .لوألا لاثملا يف لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 رجلا فرحب رج لحم يفو .يناثلا لاثملا يف هب لوعفم بصن
 .ثلاثلا لاثملا يف

 لاثملا يف ةمضلاب عوفرم ربخ ةلثمألا هذه يف «همف» )١(

 .يناثلا لاثملا يف ةحتفلاب بوصنم هب لوعفمو .ل الا
 .ثلاثلا لاثملا يف ةرسكلاب رورحي مساو

 ١م

 .ثالثلا بارعإلا تالاح يف فلأل

 فلألا 101 ةرداقم
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 «أبأ تدهش «أبأ ًءاج» رول «فضت

 1 1 تفيض دا

 :رعاشلا لوق هنمو .«ابأب تررم»و

 اهابأو ابأو اهابأ

 اهاتياغ دجملا يف اغلب دق

 :ماسقأ ةثالث ةتسلا ءامسألا نوكت اذكهو

 بارعإلا يهو .ةدحاو ةغل هيف ام - ١

 .«وف» و «وذ» لمشيو .فورحلاب

 هناف «نه» وهو .ناتغل هيف ام -

 هللا فرع تدع ىأ .ضقنلاب . برعي

 وه بارعإلا اذهو) ةرهاظ تاكرحب هبارعإو

 نإ

 .فورحلاب برعي وأ .(حصفألا

 .با» :لمشيو .تاغل ثالث هيف ام - '"“

 وه اذهو) فورحلاب برعي وهف .«محو ,خأ

 يف فلألا همازلإب يأ .رصقلاب وأ (حصفألا
 فرح فذحب يأ صقنلاب وأ .هتالاح عيمج

 ,ةرهاظ تاكرحب اهبارعإو رخآلا نم ةلعلا
 .(ردان بارعإلا اذهو)

 :لاعفألاب ةهيبشلا ءامسألا

 .ءامسألا نم لعفلا هبش :رظنا

 :طرشلا ءامسأ
 .طئبشلا :رظنا



 ةيانكلا ءامسأ

 :ةيانكلا ءامسأ

 .ةيانكلا :رظنا

 :ةغلابملا ءايسأ

 .ةغّلابملا ْغيص :رظنا

 :ةينبملا ءانسألا

 .ءانبلاو ,ينبملا مسالا :رظنا

 :لاعفألاب ةلصتملا ءامسألا
 .ءامسألا نم لعفلا هبش :رظنا

 :ةقحقملا ءايببألا

 .قتشملا مسالا :رظنا

 :ةبرعملا ءاسألا

 .لوصوملا مسالا :رظنا

 .ىمسالا لوصوملا :عجار

 م

- 

 .«ةلمجلا» يف «ةيمسالا ةلمحلا» عجار

 :دانسإلا

 وأ .ءيشل ءيش تابثإ» وه :هفيرعت-١
 قلوس كلوخ يفف «هنم هِبْلْط وأ .هنع هيفن

 .كنطو ىلإ «لاجلا» تدنسأ دق نوكت «ليمج
 دق نوكت «لوسكلا حجني ال» :كلوق يفو

 يفو .«لوسكلا» ىلإ حاجنلا مدع تدكسأ

 دق نوكت «بذكت ال» :كقيدص ىلإ كلوق

 بن يذلا ٌظفللاو .بذكي الأ هنم تبلط

 فلط 3 .همدع وأ .ءيش لمف 6-0 ىلإ

 ادمن :يأ «هيلإ انف ىمسي ٠ ,كلذ هيلإ

 ,ءادألا هيلإ ٌّبلَط وأ .كّرتلا وأ ,لعفلا هيلإ

 «لوسكلا»و لوألا لاشملا يف «نطولا» وهو

 يف «كقيدص» بطاخملاو .يناثلا لاثملا يف
 ,عقوو لصخ يذلا ءيثلا اَمأ .ثلاثلا لاثملا

 ةلويفم تطرأ عقيل او لتس ار

 لاشملا يف «لامجلا» وهو ادعس نقف

 كرت بلطو .يناثلا يف حاجنلا مدعو ءلوألا

 عوضوم وه هيلإ دنسملاف .ثلاثلا يف بذكلا

 هيلع موكحملا وأ .هنع ثّدحتملا وأ :مالكلا
 هب موكحملا وأ هب ثدحتملا وهف .دئسملا اَمأ

 ةلمجلا يف ام لكو .(''ربخلا وأ ءلومحملا وأ

 )١( يأ .ةملكلا هذه عساولا ىنعملا انه «ربخلا» ب دصقن -



 هيلإ فاضملا ريغو .هيلإ دنسملاو دنسملا ريغ
 دنيتلاو:دنسملاو اديك ىمسي لوضولا ةلضو
 الف ؛مالكلا ْنكر امهنأل «ةدمُح» نايُمسَي هيلإ
 امهادع امو ءلاوحألا نم لاحب اههنع ىنغتسي

 ,هنع ءانغتسالا زوجي امم ةلضفلا ٌتسيلو
 ةّداس الاح اهنوكك ,ضراعل اهركذ مزلي دقف

 دبعلا يبرض» :لثم ,ةدمع وهو .ربخلا دسم

 لوق وحن .هيلع ىىنعملا فقوتل وأ .«أئيسم

 :رعاشلا

 ءانرتا لمسق' ةملاب اهياتك
 نم ةدمعلا ةبترم يف ةلضفلا نوكت دقو

 ميمتت نم اهيف امل اهنع ءانغتسالا مدع ثيح

 أفاك» :وحن ءاهنودب ًارصاق لظي يذلا لعفلل

 .«دهتجملا ُملعملا

 وه ةيمسالا ةلمجلا يف هيلإ دنسملاو
 ,خساونلا مسا وأ «مداق ٌءاتشلا» :وحن .ًأدتبملا

 ةلمجلا يف وهو .«ارطمم سقطلا ناك» :وحن
 بئان وأ .«ذيز ءاج» :وحن .لعافلا ةيلعفلا
 .دنسملا اَمأ :ةتيثلا قرش :وحن ,لعافلا

 ءاتشلا» :وحن .ربخلا ةيمسالا ةلمجلا ىف وهف

 .«رطم سقطلا» :وحن ,ريخلاك .هب ربخي نأ حلصي ام لك -

 :وحن ,لعفلاو «أدهتحم ٌديز ناك» :وحن .خساونلا ربخو
 َحبصأ نأ تاهيه» :وحن .لعفلا مساو .«ليلخ حج

 حجان ام» :وحن .ربخلا دسم داسلا لعافلاو «اريمأ
 .خلا ...«نالوسكلا

 اذذإا

 دانسإلا

 سقطلا ناك» :وحن .خساونلا ربخ وأ «مداق

 :وحن .لعفلا .ةّيلعفلا ةلمجلا يف وهو .«أرطم
 «ةص» :وحن .لعفلا هبشي ام وأ «ديز ءاج»

 .(تكسا ىنعب لعف مسا)
 لعفلا اَمأ .هيلإ دنسُيو دنسي مسالاو

 دين الف فرحا اماو:هديلإ دنس الو. دنس

 .هيلإ دنسي الو

 لاق» :وحن .ٌيقيقح :ناعون دانسإلاو
 .«بتاكلا لاق» :وحن .يزاجو ؛«ملعملا

 ركذي نأ لصألا :هيلإ دنسملا ركذ-"؟
 ةنيرق كانه نكت مل اذإ ةصاخو .هيلإ دنسملا

 ركذلا ىلإ دمعي دقو .هفذح دنع هيلع لدت

 كلذو .فذحلا نم نكف ةنيرق دوجو عم

 :اهنم ,ةّدع ةيغالب ضارغأل
 ,عماسلل حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز -أ

 :رعاشلا لوق وحن
 اطّسلا يف ٌرْهَّدلا وه ايلعلا يف سمشلا وه

 ىدنلا يف ٌرحبلا وه يدانلا يف ٌردبلا وه
 انمي لك قى اللاوو ورك ليز جدلا عب

 ليل» :وحن .هب ٌرقعيو .هيلإ قوتيو .ءرملا هاوهي

 .«يانم ليل .يتبيبح

 ام لك يف كلذو .ريقحتلاو ةناهإلا - ج

 «مداق مرجملا» :وحن .ةراقحلا ىلع همسا لدي

 .«؟مرجملا رضح له» :لاق نم باوج ىف

 «ةلودلا فيس رضح» :وحن ,ميظعتلا 9

 .«؟ريمألا رضح له» :لاق نم باوج ىف



 دانسإلا

 هرعت ةشتلاب :نميعلاو «كرتلا ته

 نم» :لاق نم باوج يف «هها لوسر دمح»

 .(؟دمح

 هيلإ دنسملا فذحي :هيلإ دنسملا فذح-"“

 امإو .هفذح ىلع لدت ةنيرق دوجول ام

 رمألاو .ركذلا ىلع فذحلل حمجرم دوجول

 ىلإف يناثلا اّمأ .وحنلا ملع ىلإ هعجرم لوألا
 فذحلا حجت ةيغالب عاود ىلإ يأ .ةغالبلا
 ناك اذإ يعاودلا هذه نمو .ركذلا ىلع

 :ًأدتبم هيلإ دنسملا

 ناك اذإ يأ ,ْثْبَعلا نم زارتحالا أ

 ةميق نم للقُيف .لوقلا يف ًاثبع ربتعُي هركذ

 لمع نم :ىلاعت هلوق وحن .ايغالب ةرابعلا
 «اهيلَعَف ءاسأ نمو . هيفنلف ًاحلاص
 هتءاسإو . هسفنل هلمعف يأ ١0(, :ةيتاجلا)

 ظ .اهيلع
 امإ مالكلا ةلاطإ نع ماقملا قيض - ب

 ةلثمأ نمو ,ةصرفلا تاوف فوخل امو ,عجوتل

 لوق عجوتلل ماقملا قيضل أدتبملا فذح

 :رعاشلا

 ليلعا تلق ؟ٌّتنأ ٌفيك :يل لاق

 ليوط نرش ,ممئاد رسهس
 فذح ةلثمأ نمو .ليلع انأ :تلق :يأ

 ,ةصرفلا تاوف فوخ نم ماقملا قيضل أدتبملا

 .لازغ اده :يأ ,.«لازغ» :دايصلا هبنم لوق

 ىلإ ةجاحلا دنع راكنإلا ريسيت جا

 م

 مث .ءيش ركذب ملكتملا حّرصُي دق ذإ .راكنإلا
 اهدحج ىلإ ةصاخ تارابتعا هوعدت

 ضرعم يف صخش ركذُي نأ وحن .اهراكنإو
 سيسخ» :روضحلا دحأ لوقيف .ءثيدح

 .مينل سيسخ وه :يأ .«مينل
 حولي نأك .دنسملاب ةرسملا ليجعت د

 :يأ ,«سأكلا» :الئاق ءاهب زاف سأكب ىضاير

 ١ .سأكلا هذه

 لهأ هق دمحلا» :وحن .حدملا ءاشنإ  ه
 .مذلا ءاشنإ وأ .(دمحلا لهأ وه :يأ) «دمحلا

 :يأ) «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :وحن

 مهللا» :وحن .مخرتلا ٍءاشنإ وأ .(ٌميِجَرلا وه
 .(نيكسملا وه :يأ) «نيكسملا َكّدبع محرا

 ب 0 ناك اذإ هيلإ دنسملا فذح يعاود نمو

 نإو» :ىلاعت هلوق وحن .زاجيإلا -
 «هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف .متبقاع
 يدتعملا مكبقاع ام لثمب :يأ ١177( :لحنلا)
 .هب

 م و .عجَشلا ىلع ةظفاحملا - ب

 :ليق ولف ..«هتريس تدم تري تباط

 بارعإ فلتخال رب سانلا دمر

 .«هتريس»و .«هتريرس» :نيتلصافلا

 لوقك .نزولا ىلع ةظفاحملا -ج

 :رعاشلا



 ىوملا ّلمحَأ نأب ,ضار يأ ىلع
 ايل الو .ّىلع ال هنم ّصلخاو

 .ءيش يل الو .ءيش لع ال :يأ

 لوق وحن .ةيفاقلا ىلع ةظفاحملا د

 :رعاشلا

 ٌمِئادو لإ نولهألاو ٌلاملا امو
 ةنادويتلا در نأ انوي د هلو
 ,«عئادولا سانلا دري نأ» :ليق ولف

 .ةيفاقلا ةكرح تفلتخال

 بلال امولتم» لعافلا نك ده
 انوع ناسنإلا قاد :وحن

 الف ,ملكتملل الوهحجي لعافلا نوك و

 .« يقيب قرسا» :وحن «,هنييعت عيطتسي

 .عماسلا ىلع ماهبإلا يف مّلكتملا ةبغر -ز
 نع همسأ نوصب كلذو لعافلل هميظعت يف وأ

 لوعفملاب نرتقي نأ وأ هناسل ىلع يرجي نأ

 .«ريزنخلا قلْخ» :وحن .ركذلا يف هب

 مدقي :هريخأتو هيلإ دنسملا ميدقت -4

 يه ةيغالب عاودل دنسملا وأ .هيلإ دنسملا

 :اهنمو ءاههنم لكل اهسفن
 مّدقتملا ناك اذإ رخأتملا ىلإ قيوشتلا أ

 :رعاشلا لوق وحن ,ةبارغب ًارعْشُم

 انييتحيب انيذنلا قرش ةنالث
 ريمقلاو .قكبسا قباو احضلا سمش

 ةئالث وهو) هيلإ دنسملا مّدَق ثيح

0 

 دانسإلا

 ربخلا ىلإ سفنلا قوشت ةبيرغ ةفصب فصتملا
 .(«اهتجهبب ايندلا قرشُت» يهو) رخأتملا

 ردع دوفعلاو وقتا هرقل ليست بف

 .«يضاقلا كحماس»و .«كنع

 صاصقلا» :وحن .ةّءاسملا ليجعت - ج

00000000000 
 .بجعتلاو راكنإلا طحم مّدقتملا نوك د

 :رعاشلا لوق وحن

 داعين قف ْنل ٌبانيسْلا .كنيأ

 هيلإ دنسملا ىلع «كنم» دنسملا مّدَق ثيح
 رداصلا بايتغالا راكنا ديكأتل «بايتغا»

 تل انقملا وم

 بلس وأ بلسلا مومع ىلع صنلا د

 درف لكل يفنلا لومش ينعي لوألاو .مومعلا
 ميدقتب ,ةداع ,نوكيو .هيلإ دنسملا دارفأ نم

 :وحن .يفن ةادأ ىلع مومعلا تاودأ نم ةادأ

 لس يأ .ىناثلاو .«بسري اال دهتجم لك»

 نع مومعلا ةادأ ريخأتب ,ةداع ,نوكي ,مومعلا

 ضعبل مكحلا توبث ديفي وهو .يفنلا ةادأ
 لوق وحن .رخآلا مهضعب ىلع هيفنو دارفألا

 :يبنتملا

 هكر ةرخملا نيف احم للك ان

 نفسا: يوك الاه عا رلا يرق
 ,هينامأ لك كردي ال ناسنإلا نأ ىنعملاو

 .اهضعب لب



 :رئامضلا ىلإ لعفلا دانسإ

 دنسملاركذي :هفذحو دتسملاركذ -0 غ

 .هيلإ دنسملا ركذ يف تقبس يتلا ضارغألل

 ىضتقم الو .لصألا وه هركذ نوكك كلذو

 نم لضفأ ةحصلا» :وحن .هنع لودعلل

 ,ةنيرقلا ةلالد ىلع ليوعتلا فعضكو .«لاملا

 باوج يف «مركأ متاحو عيبا ةرتنع» :وحن

 ةلماكا ل ترتعلا عجشأ ل اسعد

 مهفل .«مركأ» دنسملا فذُح ولف. .؟ مهم ركأو

 اهنمو ؛ةعاجشلا يف ةرقنع كراش ًاتاح نأ
 :انلوق وحن .عماسلا ةوابغب ضيرعتلا أضيأ
 نم» :لاق نم باوج ىف ,«انيبت دمح»

 دنسملا نأ ةدافإلا ًاضيأو ًاضيأ اهنمو ؛«؟مكيبن

 دحأب اديقم:تودلتاو ددمتلا دقيق لعق

 توبثلا ديفيف .مسا هنأ وأ ,ةثالثلا ةنمزألا
 يب

 قير هلع تلوتاذإ قمتم فذحيو

 دنسملا فذح يف ْرَم امم ضرغ هفذحب قلعتو

 ال ام ركذ مدعب ِثّبَعلا نع زارتحالاك .هيلإ

 هللا نإ :ىلاعت .هلوقا وحن «هزكذلا ةروزتت
 (؟ :ةبوتلا) «هلوسرو نيك رشملا نم ءيرب

 ركذ ولف ءاضيأ مهنم ءيرب هلوسرو :يأ)

 ةجاحلا مدعل ًاثبع هركذ ناكل .فوذحملا

 ,مألا الول» :وحن .لابعتسالا عابتأكو ؛(هيلإ
 .(ةدوجوم مألا الول :يأ) «نانحلا ضرقنال
 ىلع ةظفاحملا وأ .هركذ نع ماقملا قيضكو

 رئامضلا ىلإ لعفلا دانسإ
 .لاعفألا فيرصت :عجار

 :ةراشإلا

 .ةراشإلا ءمسأ :رظنا

 :عابشإلا

 .فرح اهنم دلوتي ىتح ةكرحلا لطم
 .«مهاردلا» يف .«ميهاردلا» :وحن

 :لاغتشالا

 :ةرشابم هريمص يف كر لماع هنع رخأتيو

 مالكلا الخ ول ثيحب .'' !هريمض ببس يف وأ

 بصنلا هيف لمُعل .مدقتملل لماعلا غّرفتو

 ريمض ىلإ فاضملا رهاظلا مسالا وه هريمض ببس )١(

 ٌتمركأ ديز» :كلوق يف «هنبا» ةملك وحن .قباسلا مسالا

 .اهريغ مأ .لمع مأ ,ةقادص مأ .ةبارق ةلص تناكأ



 اده»و 61 تلع ًاديز» :وحن .الح ا ءاظفل

 ةثالث نم لاغتشالل دب الو ."«هتبا ٌثأفاك

 ىمسيو .لماعلا وهو ,لوغشم :ةعمتجم رومأ

 يف «تملع» لعفلا وهو) «لفتشملا» ًاضيأ
 ؛(يناثلا يف «تأفاك»و .لوألا لاثملا

 ىلع دئاعلا ريمضلا وهو .«هب لوغشم»و

 ّيببسلا ظفللا وأ .ةرشابم قباسلا مسالا

 مسالا ىلع دوعي ريمض هب لصتا يذلا

 ,لوألا لاثملا يف «هتملع» يف ءاطل) مّدقتملا
 ,«هنع لوغشم»و ؛(يناثلا لاثملا يف «نبا»و

 لصألا يف ناك يذلا مّدقتملا مسالا وهو

 مدقت مث امك وأ انبي هب الون .ًارخأتم

 وأ .رشابملا ريمضلل هناكم كرتو .هلماع ىلع

 ,لوعفملا نع لماعلا فرصناف .ّيببسلل

 لاثملا يف «أديز») هلحم لح امب لغتشاو

 .(يناثلا لاثملا يف «اذه»و .لوألا

 يف قباسلا مسالا مكح - ؟

 نم قباسلا مسالا ىف زوجي :لاغتشالا

 ام دجوي الأ طرشب - نارمأ بارعإلا ةيحان

 تدلع :هريدقت فودع لعقلا هب لوتس «ادتز#: (1]
 ال ةيريسفت «هتملع» ةلمجو .هتملع اذيز تملَع :لصألاو

 .بارعإلا نم اه لح
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا «اذه» (7)

 :لصألاو .«ٌتأفاك» :هريدقت فوذحم لمفل هب لوعفم
 ل ةيريسفت «هنبا ٌتأفاك» ةلمجو .هنبا ٌتأفاك اذه ٌتأفاك

 .بارعإلا نم اه لح

 مع/

 لاغتشالا

 ,.هعفر امهوأ - هفرعنس امم اههدحأ متحي

 :وحن .هربخ هدعب ةلمجلاو ءادتبم هبارعإو

 هبارعإو هيبصن اههيناثو 5317 ديز»

 لعفلا ظفل نم فوذحم لعفل هب الوعقم

 را 13 لع ل اطلاو وحل ءا تسود كمل
 تو ةسردملا» :وحن .طقف هانعم نم

 هنأل لضفألا وه لوألا بارعإلاو .(؟!«اهب

 صدقتلا نم اننقفي

 ةثالث لاغتشالا باب ىف ةمدقتملا ءاسألاو

 ,هعفر بجي مسقو ,هبصن بجي مسق :ماسقأ

 اذإ .مسالا نأ الع .نارمألا هيف زوجي مسقو

 «لاغتشالا» باب نم بولسألا جرخب ,عفر

 .ةملكلا هذه ّيوحنلا ىنعملاب

 يتلا يهف .اهبصن بجي يتلا ءامسألا اَمأ

 تاودأك .لعفلا الإ اهيلي ال تاودأ دعب عقت

 .ضرعلاو .ضيضسحتلاو .طرشلا

 هفداضت اري نإ :وحن ,'* ”ماهفتسالاو

 الأرو ,«هدعاست كنطو اله»و 6 !«ةنعأف

 هريدقت .فوذحم لعفل هب لوعفم «بلاطلا» (1)
 .«هئملع»
 :هريدقت فوذحم لمفل هب لوعفم :«ةسردملا» (4)

 .اهب تيرم ةسردملا ترواع :لصألاو .«تزواج»

 زوجي امنإو .لامفألاب ٌصتخت ال ىتلا ةزمحلا الإ (©)

 .ءايسألا ىلع اهوخد

 .طرشلل العف سيل هنأل .«هفداصت» لعفلا عفرب '(1)
 - :ريدقتلاو .هلعاف عم فوذحملا لعفلا وه موزجملا طرشلاف



 لاغتشالا

 .«؟هتعضو ملقلا ّنيأ»و .«اهيدؤت ياو راك

 مدقتملا مسالا عفر زوجي ال ةلثمألا هذه يفف

 وأ .لعاف هنأ ىلع هعفر اَمأ .أدتبم هنأ ىلع

 مسا هنأ وأ .فوذح لعفل لعاف بئان

 :ةيآلا هنمو .نئاجف .ةفوذحملا «ناك» ل

 كّراجتسا نيكرشملا نم ٌدحأ نإو»
 :رعاشلا لوقو .(7 :ةبوتلا) 6 هٌرِجأف
 موف ناسينب رماعب سيلو

 ابارخ تناك مهقالخأ اذإ

 .(ةفوذحملا «ناك» مسا «مهقالخأ»)
 ءامسألاف .عفرلا ةبجاولا ءابسألا اَمأ

 تلخد» :وحن ,ةيئاجفلا «اذإ» دعب ةعقاولا

 دعبو ؛«ُملعملا قحلك بالطلا اذإف فعلا

 اًهدوقي ةراكنلاو ٌتنج» :وحن .لاحلا واو

 تاردأ: ليف ةيعقاولا ءانننألاو .«يخأ

 وأ ءضيضحتلا وأ .طرشلا وأ ,ماهفتسالا

 «أم» وا .ءادتبالا مال وأ .ةيفانلا «أام»

 «نإ» وأ ةحيربخلا «مك») وأ .ةيبجعتلا

 ,«؟هتأفاك له دهتجملا» :وحن .("!اهتاوخأو

 اله يدنجلا»و .«هدعاسف هتيقال نإ ريقفلا»و

 هتفداضت»: ةلخو: .هتعاف ةقداصت اريقف ٌفداَصَت نإد

 .بارعإلا نم اهل لحم ال ةيريسفت
 لعاف ه«دحأ» ف ...دحأ كراجتسا نإ :ريدقتلا )١(

 .روكذملا لعفلا هرسفي فوذحم لعفل
 ام نأل .تاودألا هذه لبق مسالا بصن زوجي ال )١(

 .اهلبق ايف لمعي ال اهدعب

 َبنأل ٌريخلا»و .«هتلعف ام ٌيثلا»و .«هّمركت
 مك ُبألا»و .«اهلجأ ام ةيحضتلا»و .«هلعاف
 .«ةبحأ ينإ ريخلا»و .«!هتعطأ

 عفرلا اهيف زوجي يتلا ءابسألا امأ

 :لمشتف .بصنلاو

 هدعب يذلا هنع لغتشملا مسالا - أ

 .«هدِعاس ٌريقفلا» :وحن ,بلَط ىلع لاد لعف
 نأ بلغي ةادأ دعب عقاولا مسالا - ب

 «ال»و «ام»و .ماهفتسالا ةزمهك .لعف اهيلي

 ,«أم» نم ةدرخملا «ثيح»و .تايفانلا «ناذو

 دعولا ام»و .«؟هتأفاك ")ذدهتجملا :وحن

 :«هتسلجأ يسركلا 58 سلجا»و ,«هتفلخأ

 هتمدقت فطاع دعب عقاولا مسالا - ج

 مسالا نيب «امأ» ةملك لصفت مو ةّيلعف ةلمج

 بالطلاو ,ملعملا لغو وشن 2١ قلطاقلاو

5 
 هنع مهفتسمل ًاباوج عقاولا مسالا - د

 يف «هتمركأ ٌدهتجملا :كلوق وحن ,بوصنم
 روهمجو .«؟تمركأ نم» :لاق نم باوج

 .عضاوملا هذه يف بصنلا حجري ةاحنلا

 :لاغتشالاو لغتشملا طورش - *

(1 ٠ .٠. 
 ) )5ةزمهب لصولا ةزمهه تمغدا .دهتجملا| :لصألا

 .آ :اتحيصأف .ماهفتسالا /

 «هنع لغتشملا» مسالا ناك ءايهنيب ءاَمأ» تلصف اذإ (غ)

 «امأ» دعب مالكلا نأل كلذو .ءيش هقبسي يذلا مكح يف

 .«مهتمركأف بالطلا مآ ,ملعملا لخد» :وحن فلاش
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 ةلثمألاك العف نوكي نأ نم لغتشملل ّدب ال
 ايف لمعلل ًاحلاص الماع ًافصو وأ .ةقباسلا
 وأ نآلا هئفاكم انأ دهتجملا» :وحن .هلبق

 زيهم من لافتشالا ةكتفل دب لو ةادغ

 الضتم نوكرو::قبانسلا تننألاب :لداغلا ظيرت
 الصفنم وأ :ةمركأ .اذياثو: وحل هلماعلاب

 اي تررم ةسردملا» :وحن ءرج فرحب هنع

 نها ًاديز» :وحن .فاضم مساب وأ

 وداخل

 :قاقتشالا

 رخآ نم ظفل عّرن وه :هفيرعت - ١

 يف اهترياغمو ايكو نقف امهتبسانم طرشب
 نم «بتاك» ةملك قاقتشا وحن .ةغيصلا

 .«عبط» نم «ةعبطم»و .«بتك»
 نوّيرصبلا فلتخا :هلصأ - ؟

 لاقف .قاقتشالا لصأ لوح نويفوكلاو
 بهذو .ردصملا وه لصألا نإ نويرصبلا

 امأ .لصألا وه لعفلا نأ ىلإ نويفوكلا

 ,قلطم نامز ىلع لدي ردصملا نإ - أ
 1 1 مم امن لق لديفا ,لففلا نأ
 لصأ ردصملا كلذكف .ديقملل لصأ قلطملا

 .لعفلل

 قاقتشالا

 ال لعفلا نكل .ءلعفلا نع ينغتسيو .هسفنب

 موقي نمو هريغ ىلإ رقتفي لب ,هسفنب موقي
 نأب ىلوأ وهو هريغ ىلإ رقتفي الو هسفنب
 ىلإ رقتفيو هسفنب موقي ال امم الصأ نوكي

 .هريغ
 رودصل كلذك يمس امنإ ردصملا نإ - ج

 .هنع لعفلا

 دحاو ءيش ىلع لدي ردصملا نإ -د

 لع ةضيست» ليف لفل "امآ ةقدحلا وهو
 نأ امكو .لصحملا نامزلاو ثدحلا :نيئيش

 لصأ ردصملا كلذكف نينثالا لصأ دحاولا

 .لعفلا
 وحن دحاو لاثم هل ردصملا نإ - ه

 ةلثمأ هل لعفلاو .«لتقلا»و .«برضلا»

 دجوي امو دحاو عون بهذلا نأ اك .ةفلتخم
 .ةفلتخم روصو عاونأ هنم

 لدي ام ىلع هتغيصب لدي لعفلا نإ - و

 ىلع لدي الئم «برض» لعفلاف .ردصملا هيلع

 ,ردصملا وه يذلا «برضلا» هيلع لدي ام

 ردصملا ناك كلذل .ًاحيحص سكعلا سيلو
 نأ نم دب ال عرفلا نأل ءاعّرف لعفلاو الصأ
 .لصألا هيف نوكي

 ,لعفلا نم اقتشم ردصملا ناك ول - ز

 .سايقلا يف ننس ىلع يرجي نأ بجي ناكل
 نيلعافلا ءامسأ فلتخي م اك فلتخي لو

 لعفلا ين ام ىلع لدي نأ َبَجَوَلو ,نيلوعفملاو
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 قاقتشالا

 امك .ثلاث ىنعم ىلعو .نامزلاو ثدحلا نم

 ثدحلا ىلع نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ تلد

 نكي مل الف .هب لومفملاو لعافلا تاذو

 نم انقسم ند هنأ لع لح فلذك نوفا
 .لعفلا

 امأو

 1 تأ

 :يلي ام اهمهأف ,نييفوكلا ججح
 لعفلا ةحصل حصي ردصملا

 ماقو اماوق مواق» :وحن .هلالتعال لتعيو

 مامات

 وحن ,ردصملا يف لمعي لعفلا نإ -ب
 لبق لماعلا ةبتر نأ ابو .«أبرض تبرض»
 اعرف ردصملا نوكي نأ بجو .لومعملا ةبتر

 ' .لعفلا ىلع

 ,لعفلل اديكأت ركذي ردصملا نإ - ِج

 ةيئر لبق نك زل ةئروتدماب ده ترو رعت
 .دكؤملا

 :يهو .ال رداصم ال الاعفأ َةَمَت نإ - د

 نم الخ امل .الصأ ردصملا ناك ولف ءاذبحو

 نم عرفلا دوجو ةلاحتسال .لاعفألا هذه

 .لصأ ريغ

 مل ام ءانعم روصتي ال ردصملا نإ اه

 «لعف» هل عضو لعافلاو .لعاف لعف نكي

 يذلا لمفلا نوكي نأ يغبنيف 507

 :ردعملا ةلضأ رديطملا هي قرف

 أضيأ نورصاعملا نوثحابلا فلتخاو

 نأ

 ىلإ بهاذملا برقأ لعلو .لصألا اذه لوح
 اب صخلتي يذلا يزرت داؤف بهذم .ةقيقحلا

 :يلي
 ,ةّيبرعلا يف .قاقتشالا لصأ نإ -أ

 نه ترتسفلا دما دقق ءاذستاو سل
 اننع دماسملا) "!ءيسألاو :.!لاففألا

 لقت رادقأب نكلو .""فورحلاو ,(قتشملاو

 .ءابسألا مث .لاعفألا :ىلاتلا اهبيترت بسح

 .فورحلاف

 اهيف اب .تاقتشملاب هوعدن ام نإ -ب

 :ةناهاةووبضت لاحفألا نمت ددشا دق نداتملا

 دق .اهرودب .لاعفألا هذه نإ 6

 نم تقتشا نوكت دقو ةلجترم ةليصأ نوكت
 خم ةدماجلا ءاهألا ةبشب اهوا :ةدفاشتءانسأ

 .ملاعت .ملع ,ملعأ» :وحن .لاعفأ نم الاعفأ اوقتشا )1(

 .لامفأ نم ءابسأ اوقتشاو .«ملع» نم «...ملعتسا
 وعفملا مسا .لعافلا مسا) ةقتشملا ءاسألا قاقتشاك
 تنك نفاه. توكل نساك دوعن( ةهبشملا ةففلا

 .قربلا نم «تقرب» :وحن .ءابسأ نم الاعفأ اوقتشا (9)

 نم ٌءايسأو ....رجحلا نم هرجحتساد»و ,جاتلا نم «جوتد»و

 ,لمج نم «لامج»و ,سرف نم «سراف» وحن .ءامسأ

 .لسعلا نم «لاسع»و

 :يأ .«يل َتْيلال» :وحن .فورحلا نم الاعفأ اوقّتشا (5)

 :تلق يأ .«تفوس» 9 .«تفراسو وحنو .ال :يل تلق

 :«ةشكشكلا» :وخن .فرحألا نم ءابسأ اوقتشاو .:.قوس

 وأ ًائيش ثنؤملا بطاخملا فاك لادبإ) «ةككلا»و

 .ثنؤملا بطاخملا فاك دعب نيسلاو نيشلا ةدايز وأ .ًانيس

 .(ةيبرعلا تاجهللا ضعب يف اك



 .فورحلاو تاوصألا ءابسأ

 مهضعب دنع قاقتشالا :هعاونأ -
 :عاونأ ةقيرأ

 ريغصلا وأ .رغصألا قاقتشالا -أ
 .هنم لصأ رخآ نم ظفل عزن وهو .ماعلا وأ

 فرحألاو ىنعملا ىف امهكارتشا طرشب

 لعافلا مسا كقاقتشاك .اهبيترتو لوصألا

 لعفلاو «بورضم» لوعفملا مساو «براض»

 ىلع «برضلا» ردصملا نم اهريغو «براضت»

 ىلع «برض» لعفلا نم وأ .نييرصبلا يأر
 وه قاقتشالا نم عونلا اذهو .نييفوكلا يأر

 ,ةّيبرعلا ةغللا يف ادورو قاقتشالا عاونأ رثكأ

 «قاقتشا» ةملك يرجت هيلعو ؛ةيمهأ اهرثكأو

 .دييقت نود تقلطأ اذإ

 لادبإلا وأ ,ربكألا قاقتشالا - ب
 نع نبا دنع ريبكلا قاقتشالا وه :يوغللا

 ناكم فرح ةماقإ :هريغ دنعو .(ج :رظنا)

 او ع 9 نط» :وحن .ةملكلا يف رخآ

 يفرص :ناعون وهو .«طارصلاو طارسلا

 نأ نظلا بلغأو ((؟)لادبإلا :رظنا) ّيوغلو
 برقأ .هدهاوش مظعم يف .ٌّيوغللا لادبإلا
 نوكي نأ نم ةيتوص ةرهاظ نوكي نأ ىلإ

 فورحلا براقت ىلإ هدرمو .ةيقاقتشا ةرهاظ

 وأ ,ةيتوصلا ةفصلاو يتوصلا جرخملاب ةلدبملا

 ,فيحصتلاو .عمسلا يف أطخلا ىلإو .امهدحأب
 .ةغثللاو
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 قاقتشالا

 بلقلا وأ ٍريبكلا قاقتشالا - ِج

 هيمسيو .ينج نبا دنع .وه :ّيوغللا
 :نيتملك نيب نوكي نأ ,ربكألا قاقتشالا

 يف بسانت ,عرف ةيناثلاو لصأ امهادحإ

 وحن .فورحلا بيترت نود ىنعملاو ظفللا

 لحمضا ءحدمو دم :ذبيحو ٍبذج»

 - نيثحابلا ضعب ركنأ دقو !ةرتشماو

 5 نبا نيمهتم قاقتشالا نم عونلا

 ةحصب داقتعالا» نأل .فلكتلاو فسعتلاب

 نأ لوألا :نارمأ هيلع بترتي ةّيرظنلا هذه
 لهل ةنيع ةروفلا فورم نع: ترعب لكل

 يف فرحلا عقوم ريغت اهريضي ال ةصاخ
 .هجرخم نه نأ فرحب هيف ذا ,ةظفللا

 ىلإ يدْؤي يذلا وه فرحلا توص نأ يناثلاو
 نيذه نم لك يفو .ةيلالدلا ةميقلا هذه

 دو ,عقاولل ةافاحم نم هيف ام نيرمألا

 ضعب نأ نظلا بلغأو .«ةغللا تالولدل
 ىلإ دوعي فورحلا يف ٌّيوغللا بلقلا اذه ةلثمأ

 ميدقتلا يف فالتخالا اهنم ,ةدع بابسأ

 :(ةففاضو: ةقعابص :وحت) :نيشاشلاو

 ,عجسلا ببسي عضاوملا ضعب يف رارطضالاو

 ,ةاورلا طلغو .عابتإلا وأ .ةيفاقلا وأ

 :وحن) ناسللا ىلع فورحلا بارطضاو

 ,ظفللا فيفخت يف ةبغرلاو .(يلمعرو يرمعل
 .هيف ننفتلا وأ

 تحنلا وأ .راّبكلا قاقتشالا - د



 لاهتشالا

 ةملك رثكأ وأ نيتملك نم عزتي نأ وه

 .هنم تعزتنا ام ىنعم ىلع ّلدت ةديدج

 نم) ةلمسبلاك مسا امِإ ةملكلا هذه نوكتو

 نم) نا العف وأ .(هللا مسب :كلوق

 نم) اغا دك افرح وا 8 محلا كلوت
 «نع» نم) «ابعد» ك ةطلتخم وأ ,(«ام»و «نإ»

 رابتعا نيثحابلا ضعب ركنأ دقو .(«ام»و

 نأ هتججحو قاقتشالا نم ابسق تحنلا
 بورض نم هوربتعي مل نيمدقتملا انيبوغل

 نم ةملك عزن يف نوكي هنأو .قاقتشالا

 نوكي قاقتشالا نأ نيح يف .رثكأ وأ نيتملك
 ةياغ نأ كلذ ىلع دز .ةملك نم ةملك عزن يف
 ةياغ ام .ديدج ىنعم راضحتسا قاقتشالا

 .الإ سيل راصتخالاف ,تحنلا
 وهو ٠ «يبسن -1 :عاونأ ةعبرأ تحنلاو

 ىلإ العف : وأ اصخش وأ ائيش تشن نأ

 ةبسنلا يف «مشبعتا»و «ٌيمشيع» :وحن ,نيمسأ

 .«سمش دبع» ىلإ

 ةلمجلا نم تحني ام وهو «يلعف - ب

 :وحن .اهنومضمل اديدحتو ءاهقوطنم ىلع ةلالد
 ,(هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق) «لقوخ»

 .(راثأو تع :يأ) «شعب»و

 نيتملك نم تحنت نأ وهو .ئمسأ - ح

 .(دمجو دل نم) «دوملج» :وحن ءأسا

 نيتملك نم تحنت نأ وهو ,ٌىفصو 0

 اذه نم ٌدشأب وأ اهانعمب ةفص ىلع لدت ةملك

 وهو «ليهصلا» نم) «كلّصهص» :وحن .ىنعملا
 ديدشلا وهو «قلصلا»و ناصحلا توص

 .(ّيوقلا

 :لاهتشالا

 ضعبب ءيشلا بيقعت .وحنلا يف .وه
 رظنا .«هملع ملعملا ينبجعأ» :وحن .هتاسبالم

 .«لدبلا» يف «لاهتشالا لدب»

 :بارشإلا

 ال هجو ىلع ىرخأ ىنعم ةملك ساسمإ

 رظناو .زاجملا ىلإ ةقيقحلا نم اهجرخي

 نيب عمجت ةيتوص ةكرحب قطنلا» وه
 ريغب .عيرسلا يلاوتلا ىلع ةرسكلاو ةمضلا

 .«ةرسكلا نم ريبك ءزج هبقعي .ةمضلا نم

 دما ءايب نسبا يون ةتسنيقلا قطن ونحت كلذو
 وه وأ .«عيبا)و «ليق» لثم يف واولا وحن ةلامم

 اهب غالبإ ريغ نم مضلا ةكرح ىلإ ةراشإلا»
 وأ .(مايشإلاب فقولا :رظنا) .«تيوصت الو

 توص نم ةحسمب ٌّيوغللا توصلا ْغبَص وه
 ةءارق يف يازلا توص داصلا ماهشإك .رخآ
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 تامصإلا

 .ةصاخ ةروصب ٌيئاسكلا

 :َحَبْصَأ
 :يتأت

 هريخب هما فاضتا ديفتو سلا :تضنيو

 سقطلا ٌحبصأ» :وحن .حابصلا تقو

 يي فايد ب
 مسا :«سقطلا» .هرخآ يف رهاظلا حتفلا ىلع

 :«اسمشم» .ةرهاظلا ةيقلاب عوفرم «حبصأ»

 رادرهاملا بلا توصن «حبصأ» ربخ

 ارمأو اعراضمو ايضام «حبصأ» لمعتو

 عم ًاريثك لمعتستو .لعاف
 اهطورشب لمعتف «راص» ىنعب - ةنيرفلا

 رانج رظنأ)
 .«نطولا داصتقا ةماعد

 فايصتا تقف 13[ اسماك اليف
 لوخدلا تدافأف ,حابصلا تقو ربخلاب مس

 :ةيآلا وحن .راص :ىنعم تأت مل وأ ا

 نيجنو نزيصسم نيح هللا ناحبسف»

 حبصأ» :وحنو ١7(., :مورلا) م َنوحبصت

 .«فقوتف رطملا

. 

 مسأو اردصمو

 ةعانصلا تكيضارب :وحن

 :حالطصالا

 فرصلاو وحنلا ءاملع هيلع عضاوت ام وه

 باوبأ ىلع ةلالدلل .ةغللا تادرفم نم

 .امهماكحأو امهماسقأو فرصلاو .وحنلا

 .«لعافلا»و .«ربخلا» و «أدتبملا» نم لكلف

 نع فلتخي دق صاخ موهفم ...«صقانلا»و

 .قفتي دقو .ٌىوغللا هانعم

 :احالطصا

 :وحن ىف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 تايلكلا رخاوأ رييغت ًاحالطصا ٌنارعإلا»

 .«ةلمجلا نمض ةيوحنلا اهفئاظو رييغتب
 يف اهعقوم بسح برعت «حالطصا» ةملكو
 .ةلمجلا

 :تاقتشملا لص ©

 :الصا

 :يقأت

 عازب هنوضتي بلا اساس أ»: قاف
 وحن .«يف» اهلبق عضن نأ حَص اذإ ضفاخلا
 ادع ايفو .لصألا يف :يأ «الصأ هبرضأ مل»

 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعت كلذ

 :تامصالا

 يه .ديوجتلا ملع يف .تامصإلا فورح
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 ةينانسألا تاوصألا

 ةقالّذلا فورح ادع ام ةّيئاجطا فورحلا لك
 .(ل .ف «ن ببن ءر ءم)

 :ةينانسألا تاوصألا
 قطنلا دنع .براقي يتلا تاوصألا يه

 .اهسمالي وأ نانسألا قطنلا ءاضعأ دحأ ءاهب

 ,ةيوثل ةينانسأ نوكت نأ امإ ةّيبرعلا يف يهو

 ةينانسأ وأ (ص .ز ءس .ءض .ت .د لثم)
 .ذ لثم) ةيقلوذ ةّينانسأ وأ .((ف لثم) ةيوفش
 .(ظ .ث

 :ةيراجفنالا تاوصألا

 ءاوها ىرجم اهب قطنلا دنع سبحي يتلا يه

 يف يهو .ةأجف هحارس قلطي مث عضاوملا
 .ةزمطا 026 ك ّط .صص ت3 تت ب :ةيب رعلا

 :ةّيقلحلا تاوصألا
 ىوتسم ىلعاه ظفلي اوما يه

 .ح ؛ع :ةيبرعلا يف يهو ,قلحلا

 :ةيرجنحلا تاوصألا

 ىوتسم ىلع انيظنلب ثتاونضأ يه

 .ه .ةزمهلا :ةيبرعلا يف يهو .ةرجنحلا

 :ةلئاسلا تاوصألا

 ىرحمي اهب قطنلا دنع عستي تاوصأ يه
 قالغناب هتاذ تقولا يف ظافتحالا عم ءاوهلا

 الل حرفا

 :ةنكاسلا تاوصألا
 .تماوصلا :رظنا

 :ةيرجشلا تاوصألا

 .ةيراغلا تاوصألا :رظنا

 وأ ناتفشلا اهب قطنلا يف كرتشت يتلا يه

 ةيوفش اَمِإ :ةيبرعلا يف يهو .امهادحإ

 ةبانشا ةيوقش امإو .(و ,م .ب) ةجودزم

 .(ف)

 :ةتئاصلا تاروصألا

 .تناوصلا :رظنا

 :ةتماصلا تاوصألا

 .تماوصلا :رظنا
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 :ريفصلا تاوصأ

 يف ءاوهلا تايتعا نع جتنشت يلا يه

 قييضت ببسب ايوق ابايسنا قطنلا عضوم

 .ْز «٠ س 2« ص :ةيب رعلا ف يهو .هرمغ

 :ةيقبطلا تاوصألا

 يحوم با راقان اينوطني قلا نه
 نم ّيفلخلا ءزجلا :يأ) قّبطلا يف ناسللا

 .غ .خ .ك :ةّيبرعلا يف يهو .(كنحلا

 تاوصألا .ةّيراغلا تاوصألا

 :ةيرجشلا

 ناسللا براقي وأ سمالي تاوصأ يه

 .(بلصلا كنحلا يأ) راغلا اهب قطنلا دنع

 .ي .ج .ش :ةيبرعلا يف يهو

 :ةّيوثللا تاوصألا

 دنع براقي وأ سمالي تاوصأ يه

 ةيلخلا ةثللا ناسللا سأر اهب قطتلا
 يف نوكت يهو .ةيمامألا ايلعلا نانسألل
 : نيم و كل ل وا ظ) ةيناتسأ انإ ةنيرعلا

 .(ن ءر ,ل) ةلئاس وأ (س

 ضا

 نم ناسللا رخؤم بارتقاب اهب ظفلي
 ةيبرعلا يف يهو .اهايإ هتسمالمب وأ ةاهللا
 .ق :فرحلا ىلع رصتقت

 :نيللا تاوصأ
 .تئاوصلا :رظنا

 :ةروهجملا تاوصألا

 هياط ةانيب نظنلا يخاعت ىلا ىف
 .د .ج .ب :ةيبرعلا يف يهو .ةّيوصلا راتوألا

 .ه ءن ءم ل .غ.ع ءظ ءض ءز .ر

 :ةقبطملا تاوصألا
 .قابطإلا :عجار

 :ةسومهملا تاوصألا

 ةيدتيد انينوطنلا يحال ال يلا ف
 ,ث .ت :ةيبرعلا يف يهو ةيرملا راتوألا

 .ةزمطا ءك ءق ءف ءط .ءص .ش .ءس .خ .ح
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 ةفاضإلا

 ءأدتبملا عفري اضقانا ايهام دف 5

 :وحن .«راص» :ىنعب تناك اذإ .ربخلا بصنيو

 .«انيجع نيحطلا ضآ»

 وح مير. فم اناث ايضام العق >1
 و ”ت

 .«هتيب ىلإ ديز ضا»

 :ةفاضالا

 نيب ةيدييقت ةبسن ىه :اهفيرعت - ١

 ىمسو:..اقلطمإ رجلا انهيناثل بجوت :ةيبتلا
 برعُيو ءافاضم نيمسالا نم لوألا مسالا
 وأ .ًأدتبم نوكيف .مالكلا يف هعقوم بسح

 الوعفم وأ ,لعاف بئان وأ .العاف وأ ءاربخ

 رجواهلإ  اناضم قاثلا مسيو :خلأ بف

 .اهئاد

 ةاحنلا مّسق :ةفاضإلا عاونأ - ؟

 .ةضحم ريغو ةضحم :نيمسق ىلإ ةفاضإلا

 ىمستو :'”ةضحملا ةفاضإلا -أ
 2 َ و 2 8 م 5

 يهو .'*!ةيونعمو "!ةلصتمو '"!ةيقيقح اضيأ

 .لاصفنالا ةيئاش نم ةصلاخلا يأ )١(
 فيرعتلا وهو ,ةفاضإلا نم ضرغلا يدؤت اهنا يأ (؟)

 .ًازاح ال ةقيقح .صيصختلا وأ

 .هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لاصتالا ةّوقل كلذو (')

 نإ فاضملا فيرعت وهو .اًيونعم ًارمأ يدؤت اهنأل (4)
 نإ هصيصختو .«ديز مالغ» :وحن .ةفرعم هيلإ فاضملا ناك
 .«ةأرما مالغ» :وحن .ةركن ناك

 فاضملاو فاضملا نيب لاصتالا اهيف ناك ام

 فاضملا اهيف ديفتسي يتلا يه وأ .ايوق هيلإ

 يف عمجت نأ وأ .يتأيس ابك ًاصيصخت وأ افيرعت
 ,ةيونعم ةفاضإ ةّيظفللا ةفاضإلا عم مسالا

 رَّدقُم ةفاضإ فرح مث نوكي نأب كلذو
 .هدعب ام ىلإ هلبق ام ىنعم لصوي

 نم عونلا اذه ةاحنلا روهمج لمح دقو

 اذه نوكيو ءّرج فرح ريدقت ىلع ةفاضإلا

 .فرحلا

 بورض ىلع كلذو .رثكألا وهو ؛ماللا
 .«ديز وخا» :وحن .ةبراقملا اهنم .ةريثك

 .«ديز مسأ» :وحن .(ةبسانملا ىأ) ةسبالملاو

 راد» :وحن .يناثلل اكلم لوألا نوكي نأو

 .«رادلا بحاص» :وحن .سكعلا وأ .«ديز

 افرظ هيلإ فاضملا ناك اذإ كلذو ءيف -

 ليللا ٌركم لبإط» :ةيآلا وحن .فاضملل
 نيسحلا» :كلوق وحنو .(17 :أبس) «راهنلاو

 .ءالبرك يف ديهش :يأ .«ءالبرك ديهش

 نايبل ةفاضإلا تناك اذإ كلذو ؛نم -

 نم :يأ ههريرح بون اذه» دوحن .عونلا
 ىلإ ددع ةفاضإ ةفاضإلا تناك اذإ وأ .ريرح

 ةثالث :يأ ,««لاجر ةثالث ءاج» :وحن 508

 .لاجر نم

 ةقان هده: ىرعلا لوقك :كلذو دنع
 .بلحلا دنع :يأ ,«بلحلا دوق

 فورح نم ةاحنلا هرذق ام نأ ةقيقحلاو
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 ريدقتلا يف الو ,ةقيقحلا يف ال هل دوجو ال ,رج

 ىلع روصقم هدوجو امنإو ءاهماقم موقي يذلا

 قلع رجلا فرحي ةناعيالا همزع. لف

 ىأر كلذل .هدعب ام ىلإ هلبق ام ىنعم ليصوت
 ىلع تسيل ةفاضإلا نأ نييوحنلا ضعب
 .رجلا فورح نم فرح يأ ريدقت

 ىمسنو :ةضحملا ريغ ةفاضإلا - ب
 "ةلصفنمو ”ةّيزاجبو ."!ةّيظفل ضي
 الو ًافيرعت فاضملا اهب ديفتسي ال يتلا يهو

 مسا فاضملا نوكي نأ اهيف بلغيو .ًاصيصخت
 ,لاحلل هنمزو هيلإ فاضملا يف ًالماع اقتشم
 يف عقي كلذو .ماودلا وأ .لابقتسالا وأ
 :ةفاضإ

 .«ديز براض» :وحن .لعافلا مسا - ١

 :وحن ءاضيأ ةلماعلا ةغلابملا غيص هب قحليو
 .«بتكلا ءارق»

 ةناكملا ٌلوهجي» :وحن .لوعفملا مسا - ١
 اد ةناكملا فورعم ريصي دق مويلا

 عيفر» :وحن .ةهبشملا ةفصلا - ٠7

 نيونتلا فذحب ّيظفللا فيفختلا اهتدئاف نأل كلذو )١(

 رخآ نم اهتاقحلمو. ماسلا ركذملا منجو .قتملا نونو
 .فاضملا

 وه يذلا ةفاضإلا نم ّيقيقحلا ضرغلا ريغل اهنأل )١(

 .صيصختلا وأ فيرعتلا

 دنع ًارتتسم اريمض عفري اهيف فاضملا نأل (؟)
 نيب لصفي .هراتتسا مغرب رغتسملا ريمضلا اذهو .ةفاضإلا

 .هيلإ فاضملا هلومعمو .فاضملا فصولا
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 ةفاضإلا

 .«هريغ فرش ىلع ظفاحي نم فرشلا
 .هبش .ريغ» :لثم .ةمهبملا ءابسألا - ع

 يأ) كبسح .كيهان .(قيدص ىنعب) نْدِخ

 .كعرش .(لثم :ىنعب) دن .برض .(كيفاك

 رظنا .(كبسح :ىنعب) .كدق .كطق .كلجن
 .هتدام يف مسا لك

 اي انكر بكرملا ملعلا ردص - 5

 تاكل" نك ” ةرئاسم: :كلذو: هرعت لإ

 .«كبلعب ىلإ تلمؤ» :وحن .هيف ةزئاجلا

 لوق .ةفاضإلا نم عونلا اذهب قحليو

 نيب لصافلا دوجول «نالفل ال» برعلا
 ةفاضإلا كلام نبا هامس امو .نيفياضتملا

 اتم دعو :ةضشلا ةهيدقلا

 :وحن .ةفصلا ىلإ مسالا ةفاضإ ١-

 .«عماجلا دجسم)

 :وحن .مسالا ىلإ ىمسملا ةفاضإ - ؟

 .«ناضمر رهش»

 :وحن .,فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ - “٠

 .«رعشلا ليوط»

 ماقم مئاقلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ - ؛

 :رعاشلا لوق وحن .فصولا

 مكديز سأر اقنلا موي انديز الع

 نامي نيترفشلا يضام ضيبأب

 ديز نأ انيحاص ديز الع :ىأ

 فوصوملا لعجو .نيتفصلا فذحف .مكبحاص

 .ةفاضإلا يف اههنع ًافلخ



 ةفاضإلا

 ام رثكأو .دكؤملا ىلإ دكؤملا ةفاضإ - ه

 .ذئموي» :وحن :نامزلا ءامسأ يف كلذ نوكي
 .«...ذئماع .ذئنيح

 :ةفاضإلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا - '"

 فّرعتي دق ,ةفاضإلا ةجيتن :فيرعتلا -أ

 :وحن .ةفرعم ناك نإ هيلإ فاضملاب فاضملا

 هب داري ال ,ةفرعم انه «مالغدف .«ديز مالغ»

 ,نامالغ «ديز»ل ناك ول ىتح هنيعب دحاو الإ
 اهتاع ادهباو: ظفللا |: قيرتن نأ خشي

 .فيرعت هب لصحي ال كلذ نأل .مهنم

 :نائيش ةفاضإلاب فّرعتي الو
 لبقت ال ةركن عقوم عقو ام

 لجر ٌبر» و .«كابأ ال» :وحن .فيرعتلا

 كلذ لعف» و ,«اهليصفو ةقان مك»و ؛قماو

 يف لمعت ال «ال» نأل كلذو .«هتقاطو هدهج

 .فراعملا نارجي ال «مك» و «ٌّبر» و .فراعملا

 .ةفرعم نوكي ال لاحلاو

 يتلاو .ماهبإلا يف: ةلغوتملا ءامسألا - ؟

 :لثمو..نيخ :ايتمو< هيفي“ ادحلاو: ضخ هل

 .كبسحو .كيهانو ءوحنو .ندخو .هبش

 ديقو ,كذهو ,.كيهنو ,كاوسو ,كذقو ,كطقو

 فورظلاو .هنطب دبعو .همأ دحاوو .دباوألا

 .ةلمج ىلإ مأ درفم ىلإ تفيضأ ءاوس

 عويش ليلقت وهو :صيصختلا - ب
 كلذو .فيرعتلا ةجرد غلبي
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 نأ نود مسالا

 .مالغ» :وحن .ةركن هيلإ فاضملا ناك اذإ

 اذإو .اعئاش ناك «مالغ» :انلق اذإف .«لجر

 انصصخ دق نوكن .«لجر مالغ» :انلق
 .عويشلا ضعب هنع انلزأو .مالغلا

 ةفاضإلا يف :هيلإ فاضملا رج - ج
 فاضملا اَمأ .ابئاد ارورح هيلإ فاضملا نوكي
 .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيف

 عمج نونو ىنثملا نون فذح - د

 رضح» :وحن :امهتاقحلمو ماسلا ركذملا
 ةةيبزللا وسلعمو فضلا الون

 ىلإ ملَعلا فيضأ اذإ :ريكنتلا - ه

 4 لجر ديذ ةاج وحن هركش ةرك
 ِ ٠ .٠ © ؟©

 دجو اذإ كلذو :نيونتلا فذدح -و

 وحن .هتفاضإ لبق :فاضملا نخا ف نيونتلا

 نيوتن :ليعألاو ,«توملا ىلإ .رئاس يح لك»
 .هتفاضإ 'لبق مضلاب «لك»
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 ىلع «لأ» لخدت ال :«لأ» فذح -ز

 ريغ ,ةاحنلا طرتشيو .ةيونعم ةفاضإ فاضملا

 نأ ,ةّيونعم ةفاضإ مسالا ةفاضإل .نييفوكلا

 اك - فذحلا ببسو .فيرعتلا نم درجتي

 ةفاضإلاو .فيرعتلل «لأ» نأ - ةاحنلا ىري

 ىلع تعمج «ديز مالغلا» :تلق ولف .فيرعتلل
 فيرعت نويفوكلا لقنو .نيفيرعت مسالا
 .هدودعم ىلإ فاضم ددع لك يف نيمسالا

 نكل .«باوثألا ةثالثلا» :وحن اوزاجأف

 .فعضلاب مهبهذم ىلع اومكح ةاحنلا روهمج



 ةفاضالا

 نارتقا زوجيف .ةّيظفللا ةفاضإلا يف امأ

 انو فاضل كاك اذا أو تن تاشلا

 عمج ًاعومجي وأ .«ديز يبراضلا» وحن .ىنثم
 وحن ,املاس ركذم

 طرتشُيف ,ًاعومجم وأ ىتسافسو فاضملا نكي

 هيف هيلإ فاضملا نوكي نأ «لأ»ب هنارتقال

 نوكت ثا وأ «رعشلا دعجلا» :وحن م«لأ»

 يراضلاو نوهت لاو ةيف"اس لا افاق

 ريمض ىلإ ًافاضم نوكي وأ .« لجرلا سأر
 تراضلا لئعرلاب :تورعل: وحنا لات هنق آم

 .«همالغ

 مل اذإو .«ديز يبراضلا» :

 نم ثينأتلا ءات فذح زاوج - ح
 :ةيلاب هيلع ةاسنلا لكم. دقو: تانطملا رخآ

 ماقإو .تاريخلا لعف مهيلإ انيحوأو»
 ,(77 :ءايبنألا) «ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا
 .«ةالصلا ةماقإ» :لصألاو

 فاضملا نم فاضملا ةدافتسا - ط

 ناك اذإ كلذو :ريدصتلا بوجو هيلإ
 ناك اذإ يأ .ةرادصلا بجاو هيلإ فاضملا

 اهريغو طرشلاو ماهفتسالا ظافلأ نم

 أدتبملا ميدقت بجو اذهو .ةرادصلا ةبجاولا

 :وحن يف ريخلاو .«؟كعم ْنَم ٌباتك» :وحن يف
 يف هب لرعفملاو «؟كجاوز موي يأ ءاسم»

 يف رورجملاو راجلاو .«؟أر قت 0 باتك» :وحن

 .«؟لضفأ ميجا مالغ نم» :وحن

 بستكي دق :ركذملا ثينأت - ي
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 ثنؤملا هيلإ فاضملا نم ركذملا فاضملا
 الانع: فاطملا  نوتكي نأ لطرق يفتت

 .هيلإ فاضملاب هطوقس دنع هنع ءانغتسالل

 :عضاوم ةسمخ يف كلذو

 تانفيلل اضع تاكل وك نإ

 :وحن «ىنعملا يف ثنؤم وهو .ثنؤملا هيلإ
 ضعب» ف «اعيدلا دعب تءاج»

 .ثنؤم ةاتفلاو .ةاتف «تايتفلا

 :كدزملل اضم .ةفاقملا وك نأ ك3
 :ىشعألا لوق هنمو .ركذم و وهو

 هع دق د ,لوقلاب قّرشتو

 مّدلا نم ةانقلا ردم تقرش اك

 ةفاضإل «تقرش» لمعفلا ثنأ ثيح

 دعب «ةانقلا» ثنؤملا ىلإ «ردص» ركذملا هلعاف

 .هنم ثينأتلا هباستكا

 .ثنؤملا ىف افصو فاضملا نوكي نأ - "©

 اهئاميإ ًاسفن عفنت الإ» :ةيلاعلا يبأ ةءارق وحن
 .(1648 :ماعنألا) .«لبق نم َتنمآ نكت مل

 نسيلو: تلوم ىلإ افاضم نركي نأ د6
 لوق وحن .ةقباسلا ةثالثلا عاونألا نم ًائيش

 :ىليل نونح

 لق دعس نايا" ىحاجفز
 ارايدلا نكس نم بح نكلو
 تينانلا فهو .تاضلا نيك | ةيح

 مقل كن | ]هور دل اه هنلا مقالا هع
 .«نهمغشا»



 ةفاضالا

 ثنؤملا ىلإ فاضملا نوكي نأ - ٠

 مويإ» :ةيآلا هنمو .ثنؤملا لك وهو .ًاركذم
 ارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت
 ْ 7١(. :نارمع لآ) «اه

 بستكي دق :ثنؤملا ريكذت - اي
 ركذملا هيلإ فاضملا نم ثنؤملا فاضملا

 نوكي نأ طرتشيو .ليلق كلذ ّنكل .هريكذت
 هطوقس دنع هنع ءانغتسالل ًاحلاص فاضملا

 ,«ديز ةأرما ماق» :زوجي الف) .هيلإ فاضملاب
 هنع ءانغتسالل فاضملا ةيحالص مدعل

 وأ هضعب فاضملا نوكي نأو .(هيلإ فاضملاب
 اهل مهقانعأ تظف» :ةيآلا وحن .هضعبك

 :لقي مل ثيح) ,(17 :ءارعشلا) «نيعضاخ

 اهيلإ ىرس «قانعألا» نذل .تاعضاخ

 .(ريمضلا وهو .هيلإ فاضملا نم ريكذتلا

 بستكي دق :ةينثتلا باستكا - بي
 الو كيخأ لثم ام» :كلوقك .ةينثتلا فاضملا

 .«كاذ نالوقي كيبأ

 بستكي دق :ةيعمجلا باستكا - جي

 لوق وحن .هيلإ فاضملا نم ةيعمجلا فاضملا

 :ىليل نونجب

 ىبلخ ننسش ناييذتلا تح اعز
 اراسيدنلا نيكس نم بخ .نكللو
 ماهفتسالا يرسي :ماهفتسالا دي

 بستكيف .فاضملا ىلإ هيلإ فاضملا نم
 نم نبا» :وحن .ماهفتسالا ىنعم فاضملا

 .هنع مهفتسملا وه انه «نبا» ف «؟تنأ

 نع ماهفتسالا ناك ولو .نالف نبا :باوجلاو
 .نالف :باوجلا ناكل «نم»

 نم طرشلا يرسي :طرشلا - هي

 ةنبا» :تلق اذإف .فاضملا ىلإ هيلإ فاضملا

 ُمركي نم ةنبا ُمركت تنكل ,«مركأ مركت ْنَم
 نم ىَرَس طرشلا نأل ءاهدلاو الو .بطاخملا

 .«ةنبا» ىلإ «نم»

 فاضملا ديفتسي نأ زوجي :ءانبلا - وب

 يف كلذو .ءانبلا هيلإ فاضملا نم بّرعملا

 :عضاوم ةثالث

 ابرعم مسا فاضملا نوكي نأ - ١

 :ةملكك) .نامز مسا ريغ ماهبإلا يف الغوتم
 هيلإ فاضملاو .(...لثم وأ .هبش وأ .ريغ

 دوج ثيخ .«هريطو دي ةاجنف وحنا ةاينيم
 اهؤانبو .«ءاج» لعاف اهنأ ىلع «ريغ» عفر

 5 .عفر لح يف حتفلا ىلع

 امهبم انمز فاضملا نوكي نأ - ؟

 "1 رقم ديلإ .قاضملاو :كلصأ قف: ايرغنت

 ول مرجملا دوي :ةيآلا وحن .«ذإ» لثم .ًينبم
 :جراعملا) © هينبب ذئموي باذع نم يدتفي

 ةرشابم رجلا «موي» ةملك يف زوجي ثيح ١
 لحم يف حتفلا ىلع ءانبلا وأ .بارعإلا عم

 .رج

 رغو .ةراشإلاو ريمضلا رغ انه درفملاب دارملا )1(

 .اههبشو ةلمجلا



 ةفاضإلا

 6 ًانامز فاضملا نوكي نأ» ا

 ةّيلعف ةلمج هيلإ فاضملاو .هلصأ يف ٌابَرعُم
 لاثمف .ًاضراع وأ اًيلصأ ٌءانب ّيبم اهلعف
 :رعاشلا لوق ّلصألا

 انيقلا لعب كيعلا:تياغ ين نع
 ؟عراو.تيسلاو» متف| ةاننأ هتلقو
 :رعاشلا لو ضراعلا لاثمو

 المحن يبلق نهنم نبِذَتجأل

 ميلح لك نييطتتي نع لتع

 اَمإ نيتببلا يف «نيح» ةملك يف زوجيف
 ءانبلا امإو .«ىلع» ب رشابملا رجلاو بارعإلا

 ٍ .نسحأ ءانبلاو .رج لحم يف حتفلا ىلع

 هين“ نانو :برعلا فاضل: قاك قاف

 ,ةيعراضم ةلمج وأ ,ةّيمسا ةلمج هيلإ فاضملاو
 نارمألا فاضملا يف زاج .برعُم اهعراضم
 نكلو .حتفلا ىلع ءانبلا وأ بارعإلا :ًاضيأ

 لوق ةيمسالا ةلمجلا لاثمف .لضفأ بارعإلا
 :رعاشلا
 نأ هللا كّرَفع ابي> ىلعت ملأ

 لسلق ماريكلا نيس لع يربك
 ىلا :ةحيغراسملا هللا لابس:

 عفني موي اذه8 :ةيآلا برعم اهعراضم
 ١١9(, :ةدئاملا) «مهتدص نيقداصلا

 ءانبلاو بارعإلا «نيح» ةملك يف زوجيف

 كلذكو .ةيمسا ةلمج هيلإ فاضملا عوقول
 فاضملا عوقول .نارمأ «موي» ةملك يف زوجي

١١ 

 .برعم اهعراضم ةّيعراضم ةلمج هيلإ

 مسالا بستكي دق :مومعلا -زي

 :تلق اذإف .مومعلا هيلإ فاضملا نم فاضملا
 ام ىرس «ّطق دحأ باب راد ةقلح ٌتعرق امد

 ىلإ عويشلاو مومعلا نم «دحأ» ةملك يف
 ناك «ملاع لك ْمركأ» :تلق اذإو .«ةقلحلا»

 مركأ» :تلق اذإو .ءاملعلا يف اًماع ماركإلا
 .«مالغلا» يف مومعلا راص .«ملاع لك ممالغ . ُض

 دق :زوجتلا وأ حبقلا عفر -جي

 عفر نايحألا ضعب يف ةّيظفللا ةفاضإلا ديف
00 
 حبق «هجولا» تعفر اذإف .«دجولا نسحلا
 :فويسولا | نيد ةمءاظنل ةقملا لق مالكلا

 ىرحجي رصاقلا فصولا ءارجإ حبق هبصن يفو

 .امهنم صلخت رجا ينو ,يذعتملا

 نم فاضملا ديفتسي :ةيفرظلا -طي

 نوكي نأ طرشب .ةّيفرظلا هيلإ فاضملا
 لدي اماوأ .«ضعب» وأ «لك» ةظفل فاضملا

 اضملا نوكي نأو .ةّيئزجلا وأ ةيلكلا ىلع
 ىلع قؤت# :ةيآلا وحن .هلصأ يف ًافرظ هيلإ

 ١0(. :ميهاربا) #نيح لك

 ىذلا فاضملا ديفتسي :ةيردصملا - ك

 ركل ا فيلا قاسم نجار دع نعل
 يأ اوملظ نيذلا ملعيسوه :ةبآلا وحن

 (؟07 :ءارعشلا) .«نوبلقني بلقنم



 ةفاضإلا

 يأ نوبلقني اوملظ نيذلا ملعيسو :لصألاو
 دقو .ردصملا نع بئان «يأ» ةملكف .بلقنم
 يهو .هيلإ فاضملا نم ةيردصملا تّيستكا

 .ًاقلطم الوعفم ٌُبرعُت

 مسقنت :ةفاضإلاو ءامسألا - ع

 :ماسقأ ةثالث#,ةفاضإلا ىلإ ةبسنلاب .ءامسألا

 ةمدالس .ءابساو :ةفاضألا داع ءانسأ

 .ةفاضإلا ةعنتمم ةثلاثو ,ةفاضالا

 بلغأ :ةفاضإلا ةزئاجلا ءامسألا -أ

 نع اهعطق وأ اهتفاضأ زوجي ةركنملا ءابسألا
 فلتخا دقو .ملكتملا ةدارإ :ستحت ةفاشألا

 ةفاضإ ةزاجإ لوح نويرصبلاو نويفوكلا
 اهزاحا نقف :هزحع ىلإ هدعلا رذض

 .نويرصبلا اهعنمو نويفوكلا

 يىهو :ةفاضإلل ةمزالم ءامسأ - ب

 :عاونأ ةعب رأ

 رفا جبال لإ اوبر قاقُي 21
 عطق زاوج عم .ريمضلا ىلإ وأ رهاظلا
 ,"0ىنعم نود اظفل ةفاضإلا نع فاضملا

 ,''"لك :اهنمو

 نيونتلاب هنع ءانغتسالاو هيلإ فاضملا فذحب كلذو )١(
 كلذ ةدارإ عم .هيلع لاو .:هنمأ اضوع ءيجي يذلا
 يف فاضملا نوكيف .هيلإ ىنعملا ةجاحل .هريدقتو فوذحملا
 همكح هل ىقبيو .ظفللا نود ىنعملا يف ًافاضم ةلاحلا هذه

 لك لقط :ةيآلا وحن .ناك اك ريكنتلاو فيرعتلا يف
 .دحاو لك يأ .(84 :ءارسإلا) «هتلكاش ىلع لمعي

 صضعب

 -الأ ةفاضإلا نع «لك» ةملك عطقت يك طرتشُي (1)

 ظ3-
 عم 5-5

 ,/ تسلا تاهجلاو 58 1 )ريغ -ئ

 اهتفاضإ بجو كلذك تناك نإف ,اتعن الو ,اديكوت نوكت -

 .«مهلك نودهتجملا زاف» :وحن .اهمطق مدعو .ًأظفل
 .«ضالخالا لك ضلخنفلا :تنأد»و

 :هجوأ ةتسب «ّيأ» يتأت (؟)

 .«؟اهترتخا ةنهم يأ» :وحن .ةيماهفتسا - أ
 .«لمعأ لمعت لمع ّيأ» :وحن .ةّيطرش -

 ءىفاكأسو .يبالط بحأ» :وحن .لوصوم مسا - َج

 .«حجني يأ ءقاكأس وأ .حجني مهن

 ّيأ ميظع قداصلا نإ» :وحن .تعنلل يتلا «يأ» - د

 .«ميظع
 حصانلا مالك تلبق» :وحن .لاحلل يتلا «يأ» - ه

 .«نيمأ حصان يأ نيمألا

 :ءارديتعا «تالطلا اياد ةوحت ةءادتلل ةلئَظَو خو

 اظفل اَمإ ةفاضإلل ةمزالم .ىلوألا ةثالثلا هجوألاو

 عبارلا ناعونلاو .ةقباسلا اهتلثمأك .ىنعم امإو .ًاعم ىنعمو
 ,سداسلا امأ .ىنعمو اظفل ةفاضإلل نامزالم سماخلاو
 .ادبأ فاضي الف
 رثكأ يف كلذو .ىنعمو أظفل اَمإ ةفاضإلا «ريغ» مزالت (4)

 :نيتلاح يف كلذو .طقف ىنعم اًمإو .اهتالاح

 ءامولعم نزكي نأ طري هلا "كالا قدم نأ" +

 نوكت نأو .روكذم هنأك ,ريدقتلاو ةّينلا يف هظفل أاظوحلم

 يف كل» :وحن .«ال» وأ «سيل» ب ةقوبسم «ريغ» ةملك

 .«ريغ ال ةريل فلأ تمد

 ةظحالم عم .مولعملا هيلإ فاضملا فذحي نأ - ب
 ءاقشلا دصح ةءاسإلا عرز نم» ؛وحن .هظفل نود هانعم

 .«أريغ سيل
 :هجوأ ةثالث ةملكلا هذهل (6)

 :وحن .ةفاضإلا مزالتف .ناكملا وأ نامزلل فرظ -أ

 .«بذك فلكتلا عم عضاوتلا» :وحنو .«حابصلا ٌعَم ٌتنج»

 وا عاتجا ىلع لدت الف «دنع» ىنعب فرظ -

 وحن ,ةيئادتبالا «نم» ب رجلاو ةفاضإلا مزالتو .ةبحاصم

 دارأ اذإو .هلاح نوصيو .هاعري ميتيلا ىلع ليفكلا»



 ةفاضالا

 .""”اهوحنو
 درفملا مسالا ىلإ ايوجو فاضي ام - ١

 مدع عم ةلمجلا نود .ريمضلا ىلإ وا رهاظلا

 عبرأ هلو .ًأظفل ةفاضإلا نع هعطق زاوج

 :روص

 .درفم رهاظ مسا ىلإ فاضُي نأ اهوأ

 :ىنعب تالوأ ,.(باحصأ :ىنعمب) ولوأ» :وحن

 تاذ «(اذك 'بحاض -:قفع) وذ -:تابحاض

 :تارد ءانازذ زد اود (!ذك ةيحاض قفا

 .«لضف ولوأ نوملعملا :وحن

 ,بطاخملا ريمض ىلإ فاضي نأ اهيناثو

 رداصملاك .رئاضلا نم هريغ نود .بلاغلا يف
 اهب داري يتلاو ءاهانعم نود اهظفل يف ةانثملا

 قلبا فلز دعب ليلو :ووتقت ةنيركتلا

 «كيّزاجحو كيرراذح .كيذاذه .كيلاود
 مداعشإ دعب اداعسإو «ةيبلث دعي ةيبلكا:ندق)
 انفو قلو ان تعب قلو ادعو نان نب "ناك

 دعب اردو ,رذح دعب ًارثجو ,عطق دعب

 .(زجح

 .اقلطم ريمضلا ىلإ فاضُي نأ اهثلاثو
 يف ةلمعتسملا «لك» ةملكو «دحو» ةملك لثم
 .«ميتيلا عم نم اال .هعم نم قفنيلَف ءاطعلاو لذبلا

 ةيفرظ الو .لك وأ عيمج :ىنعب ابسا نوكت نأ - ج
 عنتمت ةلاحلا هذه يفو .باحطصالا درحي ىلع لدتو .هعم

 .«أعم ناملعملا ءاج» :وحن .اهتفاضإ
 .فلخ ماما «لامش هني .تحت ,قوف :يه )١(

 .(قوف :ىنعب) لع لفساأ .ءارو .مادق :لثم )١(
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 وحنو .«هدحو ملعملا ءاج» :وحن .ديكوتلا

 .«نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف# :ةيآلا
 3١(. :رجحلا)

 وأ رهاظ مسا ىلإ فاضُي نأ اهعبارو
 ,ىدل .دنع .اتلك .الك :تالكلاك .ريمض

 ىدام .(هتياغ :يأ) ءىشلا ىراصق .ىوس
 اتلك# :ةيآلا وحن .(هتياغ :يأ) ءىثلا

 وحنو ,(77 :فهكلا) هاهلكأ تت نيتنجلا

 .«ناحتمالا يف حجنت نا :كاناسو

 فيا" ةلاخ ىلا ايوكجو هن اكرر اهي ددبا#
 ١١ نك ا

 دست هناا #0 :هئمو..:ةيلعف وأ
 ,«ًادغر متئش ثيح اهنم اولكف» :ةيآلا
 ميهاربا عفري ذإو# :ةيآلاو .(08 :ةرقبلا)

 :ةرقبلا) «ٌليعامسإو ِتيبلا نم ٌدعاوقلا
 /١1(.
 ةيلعفلا ةلمجلا لإ ايوهو: فاضي آن

 لغتدلاولا ةيطرشلا هاذإو هو: اهي“ قوذ

 لوق وحن .ةّيفرظلا «ال» و .لبقتسملا نامزلا
 :رعاشلا

 ىرتشت وأ ةميرك ٌمابت اذإو

 ىرستما تاو اكان كاوسف

 لوخد نويفوكلاو شفخألا زاجأ دقو
 :ةيآلا ىلإ ادانتسا ةّيمسالا ةلمجلا ىلع هاذإ»

 اهئاقب عم درفملل اهتفاضإ ةاحنلا نم قيرف زاجأ )١(
 :رعابشلا لوق ىلإ ادانتسا .مضلا ىلع ةينبم
 هكا ليهو تي ىرف اما

 اهنأل :تانوبشلاتك قش .ميجت



 ةفاضالا

 دقو ١(. :قاقشنالا) ©تقشنا ًءاهسلا اذإ»

 اولعج نأب اهاثمأو ةيآلا هذه نويرصبلا لوأ
 ليلا هرفي قوزع :لعفل العاف ةءانللاو
 ءايسلا ٍتقشنا اذإ :ريدقتلاو .روكذملا

 لحمتلا اذه ًايعاد ىرن ال نحنو .تقشنا

 ىلإ فاضت «اذإ» نأ اندنعو .ريدقتلا يف

 لمجلا ىلإ فاضت امك ةيمسالا ةلمجلا
 .ةيلعفلا

 :ةفاضإلا نع ةعنتمم ءامسأ - ج

 ,لوصوملا ءامسأو .ةراشإلا ءابسأ اهنمو
 ,ماهفتسالا ءامسأو ءطرشلا ءامسأو .رئامضلاو

 نوكت امدنع «يأ» و .هبابو «نوعمجأ» و

 ثالثو ىنثُمو .«لأ» هيف ام ءادنل ةلصو

 انفع ...عابرو

 «ذإ» ىنعمب يتلا فورظلا مكح - ه
 هذإ» هر نوكت يتلا فورظلا نأ :«١ذإ» أ

 المح ىتبت اهتكلو .لصألا يف ةيرعم «اذإ» وأ

 ةلمج وأ بّرعم لمعف اهالت اذإف .امهيلع
 :ةءارقلا وحن ,حجرأ با رسعإلاف سا

 (7١«مهقدص نيقداصلا عفني موي اذه»

 :رعاشلا لوق لثمو ١1١19(., :ةدئاملا)

 انيصلا قع. ةييشملا :تّيئاعت 19! نيعب .لع
 ؟ٌحزاو بيشلاو ُحْمَت ان :ُتاقن

 ريخ عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ «موي» )١(

 .ينبم ريغ لعف ىلإ هتفاضإ مغر ّينبم وهف .أدتبملا
 تدرج لحم يف حتفلا ىلع ينبم فرظ :«نيح» «")

 فاضملا وأ فاضملا فذح -5

 فاضملا وأ .فاضملا فذحي نأ زوجي :هيلإ

 :طورشب .هيلإ

 فذح اذإ :فاضملا فذح طورش

 .هيلإ فاضملا هفلخي نأ بلاغلاف .فاضملا

 سر ل اا ريارؤ ةسألا نحف
 فذحي دقو .(97 :ةرقبلا) ')«ٌّلجعلا

 .ارورصضم هللا :تاتعلا "نيو :فانضلا

 لثم .هانعب فاضم ىلع فوطعم فوذحملاو
 :رعاشلا لوق

 ارم نينيسمت ”فرستا' :لجكأ

 (؟)اران ليللاب ٌدقوت رانو
 ! :هيلإ فاضملا فذح طورش

 ينبم لمف ىلإ فيضأ هنأل بم فرظلا اذه .«ىلع» ب -
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 ةلمج ىلإ هتفاضإ دنع فرظلا اذه نبي مهضعب نأ الإ

 0 لرقك ا

 ىلإ هتفاضإ مغر حتفلا ىلع «نيح» فرظلا ّس ثيح

 .ةيمسالا ةلمجلا
 م .٠

 ناد

 لجو :فاهلا فذ :ةعلا لع

 «لجعلا» ةملك

 .«اوب رشأ» ل هب لق

 يك كلذو .بجاو انه فذحلا ريدقتو .راث ّلكو :يأ (4)

 يلومعم ىلع فطعلا :روظحم فطعلا ىلع بترتي ال

 «ارات»و .«ئرما» ىلع ةفوطعم «ران» نوكت نيلماع
 ىلع فطعلا ريدقتلا اذه ىلع مزليف .ءارماع لق ف رفعت

 .نيفلتخم نيلماعل نيلومعم



 ىلع يتأي فاضملا نإف .هيلإ فاضملا فذُح
 :هجوأ ةئالث

 نيونتلاو بارعإلا هنم لوزي :لوألا

 نم رمألا هلل» :ةيآلا وحن .مضلا ىلع ىنبُيو

 لبق نم :يأ .(4 :مورلا) دعب نمو لبق

 .هدعبو بلغلا

 ره ادهوا .هنيونتو هبارعإ ىقبي :يناثلا

 انبرض الكو» :ةيآلا وحن .بلغألا هجولا

 .موق لك :يأ .(79 :ناقرفلا) .4 لاثمألا هل

 ناك اك .''هلاح ىلع ىقبي :ثلاثلاو

 فطعي نأ طرشب .هيلإ فاضملا دوجو عم

 اذهو. ::فوذحملا ' لثم:.ىف :لماغ مسا هيلع

 :لثم :::فاضع :نيغ وا فام" امإ لئاغلا

 "1 دق ان فصتو ميو :تلكأو

 لصفُي :نيفياضتملا نيب لصفلا - *
 :ةعبس هوجو ىلع هيلإ فاضملاو فاضملا نيب

 اردتم تايشملا, هوك نإ ديلا
 وأ هلوعفم اَمإ لصافلاو .هلعاف هيلإ فاضملاو

 نيَز كلذكو# :رماع نبا ةءارق وحن .فرظ

 مهدالوأ لتق نيكرشملا نم ريثكل

 كرت» :لثمو ,(11/:ماعنألا) "74 هّزاكَرش

 فذحخ .يل مدق ام فصنو يل مدق ام عبر يأ 8)

 «فصن» مسالا هيلع فطعو «عبر» دعب هيلإ فاضملا

 .«يل مّدَق ام» ىلإ ًافاضم
 «مهزاكرش» هلعاف ىلإ فيضأ ردصم :«لتق» (")

 .هيلإ فاضم عم ردصملل هب لوعفم «مهدالوأ» لصافلاو

 «رضم اهاوه عم كسفن 07

١٠١6 
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 تاشلاو> اهم فاضل نورك

 هلوعفم اَمإ لصافلاو ,لوألا لوعفملا هيلإ

 ٌنبسحت الف :ةيآلا وحن .فرظلا وأ .يناثلا

 ,(4ا :ميهاربإ) '*”4ُهَّلُسُر هدعو فلخي هللا

 :رعاشلا لوقكو

 يتحدمو ننوكأ ال ريخب يشرف

 ليبسعب رخص ًامْوُي تحانك

 ماق» :لثم ايست لصافلا نوكي نأ - ج
 .«ديز هللاو مالغ

 ريغل لومعم وه لصافلا نوكي نأ - د
 وأ فاضملا ريغل ًالعاف يتأي نأك .فاضملا

 :رعاشلا لوقك ءافرظ وأ هب الوعفم
 هادلاو مايأ ٌبَحجنأ

 تاون ان انيق ةاليعت ذإ

 :لثمو

 انهتقير كاوشلا .ىدن“ احايتما .ىفشت

 '"َفَصّرلا ِةَنْزملا ءام َنْمْصَت اك

 نا - ب

 هب

 اهتيب لصفو .«كسفن» ىلإ فيضأ «كرت» ردصملا (4)
 هءاموت# :كرظلا
 هيلإ فاضملا «هلسر» .لعاف مسا فاضملا «فلخم» (0)

 لصافلاو .هيلإ فاضم عم لعافلا مسال لْوأ هب لوعفم
 .لعافلا مسال ناث هب لوعفم «هدعو»

 لصافلاو «هالجن ذإ» هيلإ فاضملاو «مايأ» فاضملا (7)

 هل ةقالع ال يذلا «بجنأ» لعاف «هادلاو» اههنيب

 .فاضملاب

 كاتملا نيب لصف :ثيح. اون ر: كاوتنلا ندا /]

 - ريغل «كاوسملا» هب لوعفمب «اهتقير» هيلإ فاضملاو «ىدن»



 ةفاضإلا

 ِ سو

 امرت فكس ناسكلا طخ” كك
 "ليي وأ ٌبراقي يدوب

 لوقك .فاضملا لعافب لصفلا -ه
 :رعاشلا

 هدا اسما
 لوقك .فاضملل تعن وه لصافلا - د

 :رعاشلا

 هقيس ّيدارملا لب دقو َتْوَجن
 "”بلاط حطابألا خيش يبأ نبا نم

 :رعاشلا لوقك .ءادنلا وه لصافلا 3

 ماصتع ابأ نرد ب نأك

 09 را قو رع ديز

 مسالا فيضأ اذإ 9 ءاي ىلإ رخآلا

 ءايللو ُهلف ,ملكتملا ءاي ىلإ 2 حيحصلا

 :لثم ,فاضملا رخآ 051 ببوحو أ

 .«يقست» ل هب لوعفم يأ .فاضملا

 هيلإ فاضملاو «فك» فاضملا «يدوهي ًاموي فكب» )١(

 :ةامويد فرظلا اههنيب لصف «يدوبي»

 لصافلاو .«بص» هيلا فاضملاو .«رهق» فاضملا (؟)

 .فاضملا لعاف «دجو»

 لصافلاو «بلاط» هيلإ فاضملاو «يبأ» فاضملا (0)

 .فاضملل تعن وه «حطابألا خيشا»

 لصافلاو .«ديز» هيلا فاضملا .«نوذرب» فاضملا (؛)

 .ماصع ايأ اي :ريدقتلاو .«ماصع ابأ» .ءادنلا اههنيب
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 هوما تور

 :ةيآلا وحن .ءايلا ناكسإ ذاوع ب

 هلل يتاممو ّيايحمو يكسنو تالص نإ لق»
 ١1717(. :ماعنألا) .«نيملاعلا بر

 ال .يمالغ» :لثم .ءايلا حتف زاوج - ح

 .«كاخا ذؤت

 رخآلا حصل ريغ ماكحأ -484

 مسالا فيضأ اذإ :ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 .دودمملاو روصقملا يأ) رخآلا حيحصلا ريغ

 :ماكتملا ءامر نإ (مهحلاو :ىتلا هيقدر
 :اهنم ,ةذع هوجو ىلع نوكي

 ءاي ىلإ روصقملا مسالا فيضأ اذإ - أ

 .ءايلا حتفو .هرخآ ناكسإ بجي ,ملكتملا

 (ملكتملا ءاي يف مغدتو .ًءاي فلألا بلقت دقو)

 اهيلع أاكوتأ ّياصع يه# :ةيآلا وحن

 .(18 :هطل) «يمنغ ىلع اهب شهأو
 ءاي ىلإ صوقنملا مسالا فيضأ اذإ - ب

 ىلع ةينبم ملكتملا ءايب هؤاي مغدت ,ملكتملا
 .«يضاق اي» :لثم ٠ ,حتفلا

 .ملكتملا 1 ىلإ ىنثملا فيضأ اذإ - ج

 ىنثملا ءاي مغدتو ,ةفاضالل نونلا هنم فذحت
 تيلسوت ”١ زب ثيارقا لت ملكتلا نابي
 ةلاح يف) ىنثملا فلأ اَمأ .«ققيفر ىلع

 دقو .ىنثم هنأل ءايلاب ٍبوصنم هب لوعفم :«ينبا» (©)

 ءايب ىتثملا ءاي تمغداو .ةفاضإلل نونلا هنم تفذح

 رج لح يف ينبم لصتم ريمض ملكتملا ءايو .ملكتل
 .ةفاضإلاب



 بارضإلا

 ,ملكتملا ءاي اهدعب يتأتو ةملاس ىقبتف .(عفرلا
 .«ياملعم اهتنا» :لثم

 ىلإ ماسلا ركذملا عمج فيضأ اذإ - د

 بصنلا يتلاح يف) هؤاي مغذت .ملكتملا ءاي

 ةلاح يف) هواو بلقتو .ملكتملا ءايب (رجلاو
 هنم فذحنو ملكتملا ءايب مغدت مث .ءاي (عفرلا

 متنأ امو» :ةيآلا وحن .ةفاضإلل نونلا
 نم ٍنومتكرشأ امب ترفك ينإ ّيخرصمب
 ٍ؛رعاشلا لوقكو .(11 :ميهاربإ) «لبق

 ةرسس ينوبفعأَ ؟ ينب ىدوأ

 0 ١ هر زاحفردلا دنع

 ءامسأ كلانه :ةفاضإلا عطق - ٠

 لك .ضعب :يهو .ةفاضإلا نع اهعطق مصب
 ,ريغ .ّيأ .(اديكوت الو ةفص تسيل يتلا)
 ,فلخ .ماّدق .مامأ ,لامش .نيي .دعب .لبق

 ببيع «لاوأ لك قوق قنا وكت ؟ءاوو
 ذخأت :ةفاضإلا نع ثقطق نإ :ةابسألا هذهو
 .لبق :رظنا .ةعوطقملا «لبق» ماكحأ

 قحلم هنأل واولاب عوفرم «ىدوأ» لعاف :«ينب» )١(
 تمغدأو .ءاي واولا هذه تبلق دقو .ملاسلا ركذملا عمجب
 ملكتملا ءايو .ةفاضإلل نونلا فذح دعب ملكتملا «ءاي» ب

 .ةفاضإلاب رج لحم يف

 فاضتأ دقن اهقان ايفام لق ك3
 .«راص» ىنعم وأ .ىحضلا تقو هريخب همسا

 ٍ :نوديز نبا لوق وحن

 انينادت نم اليدب يئانتلا ىحضا

 انيفاجت انايقل بيط نع بانو

 عوفرم «ىحضأ» مسا :«يئانتلا»)

 :«اليدب» .لقثلل ءايلا ىلع ةرّدقملا ةّمضلاب

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «ىحضأ» ربخ

 اما اغا ءايضام «ىحضأ» لمعتو

 .لعاف
 تدافأ اذإ .امات ًايضام ًالعف - ؟

 ناو. .تينيطأ»و رعت .:نكعلا قا .لوخفلا
 لصتم ريمض «تيحضأو» يف ءاتلا) 50

 .(«ىحضأ» لعاف عفر لحم يف ينبم

 :بارضإلا

 ىلع ةفصلا وأ .مكحلا نع عوجرلا وه
 ,«لب» هفرحو .كاردتسالا وأ لاطيإلا هجو
 وهو .«ىلع» و «مأ» و .«وأ» يناعم نم وهو

 :ناعون

 مكحلا يفن هانعمو .يلاطبإ - ١

 (مأ لب بارضإلا فرح لبق قباسلا
 ضرألا» :وحن .هدعب يذلا مكحلا تابثإو
 تون : تعيس :ةوخنو: فرحت لب. ةنبا
 .«ّيقيسوم عاقيإل َتْيَعْصَأ مأ .لبلب

< 
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 رامضالا

 مكح نم لاقتنالا ديفيو ؛يلاقتنا - "

 .قباسلا مكحلا لاطيإ نود ديدج مكح ىلإ

 ايندلا ةايحلا نورثؤت لب .ىلَصف هبر مسا
 .(17- ١4 :ىلعألا) «ىقبأو ٌريخ ٌةرخآلاو

 :رامضإلا
 لدب ريمضلاب نايتإلا .وحنلا يف .وه -

 هلباقيو .(ريمضلا :رظنا) .رهاظلا مسالا
 .هانعم ال ظفللا طاقسإ اضيأ وهو .راهظإلا

 :رظنا) لاغتشالا باي يف لعفلا ريدقتك

 دعب ةرمضم هنأ ب بصنلاكو ,(لاغتشالا

 .(ىتح :رظنا) .ةراجلا 5

 :قابطإلا
 نم هاذاح امب ىلعألا كنحلا قاصلإ وه

 ّط 2.صص «.ص : يه قابطإلا فرخاو .ناسللا

 .ظ

 :دارطالا

 ةدعاقلاف .دحاو قّسن ىلع ٌيرجلا وه

 ذوذشلا نم ولخت يتلا يه ةدرطملا
 .تاءانثتسالاو

 :قالطإلا

 يف ّيورلا ةكرح عابشإل ٌدم فرح ةدايز

 وهو ؛(قالطإلا فلأ :رظنا) .ةلصاف وأ ةيفاق

 امك .«اوحجن» :وحن يف فلألا ةدايز أضيأ
 ١ .دييقتلا مدع ينعي

 :راهظإلا
 مسالاب نايتالا .وحنلا ملع يف .وه

 ,وهو .راضإلا هلباقيو .ريمضلا لَدَب رهاظلا
 ءاضيأ ىمسيو .ماغدإلا كف .فرّصلا ملع يف
 .ماغدإلا :رظنا .نايبلا .ةلاحلا هذه يف

 :ةيضارتعالا
 لمحلا يف «ةيضارتعالا ةلمجلا» عجار

 .بارعإلا نم احل لحم ال يتلا

 :لالتعالا

 .لالعإلا :عجار .لالعإلا وه

 :ىمجعألا

 .يبرع ريغ ناسل نم لقن ام

 :لادعإلا

 ةلعلا فرح فيفخت .فرصلا ىف .وه



 بارعإلا

 .لالعإلا :رظنا .فذحلاو بلقلاو نيكستلاب

 :بارعإلا

 .تاملكلا رخاوأ رييغت وه :هفيرعت - ١

 ةيوحنلا اهفئاظو رييغتب .ًاريدقت وأ ًاظفل

 موزل» وهو «ءانبلا» هلباقيو .ةلمجلا نمض
 لك يف - ةدحاو ةمالع ظفللا رخآ

 .«لفاوعلا كرش انهم رمال >هلازجأ
 .بارعإلا هلخدي يذلا وه بّرعملا ظفللاو
 .«ملعملا ءاج» :كلوق يف «ملعملا» ةملك وحن
 + ملعل اند ترسو 1: لعل بده اجقوو
 وحن .ءانبلا هلخد يذلا وه ّبملا ظفللاو
 ,«ّحجن يذلا ءاج» كلوق يف «يذلا» ةملك
 ئذلاب ترزو: :ةنخت يذلا تاهاشالو
 .«حجن

 ةامسألا قسم دكا .با#
 ةبَرعُم اهلك ءامسألا :فورحلاو ,لاعفألاو
 ةراشإلاو طرشلا ءامسأك اهنم اليلق الإ
 نم هي رفملاو .ء(ءانبلا ةرظتا),::.ماههتتتالاز
 هب لصتت مل يذلا عراضملا لعفلا وه لاعفألا
 ًالاصتا ةفيفخلا وأ ةليقثلا ديكوتلا نون

 ثانإلا نون هب لصتت مل يذلا وأ ءارشابم
 اهلكف .فورحلا اّمأ .(عراضملا لعفلا :رظنا)
 نم اه لحم الو .ءاهرخاوا تاكرح ىلع ةينبم

 .بارعإلا

 بارعإلا :بارعإلا باقلأ لا

 :عاونأ ةفيرأ

 لمفلاو مسالا لخديو .عفرلا -أ
 :هتمالعو .عراضملا

 مسالا رخآ يف كلذو .ةرهاظلا ةمضلا -

 يهتنملا وأ رخآلا حيحصلا درفملا عوفرملا

 ءاج» :وحن .ةكرحتم ءايب وأ ةكرحتم واوب

 عوفرملا حبلا رخآ فد ؛«يبصلاو دهتجملا
 ,هب اقحلم الو الاس ًاركذم اعمج سيل يذلا

 رخآ يفو .«ٌتابلاطلاو ٌبالطلا َلبقأ» :وحن

 قوبسملا ريغ رخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا

 .«دهتجملا ححجني» :وحن .مزاج وأ بصانب

 مسالا يف كلذو رثعتلل ةرّدقملا ةّضلا -

 عوفرملا عراضملا لعفلا وأ عوفرملا روصقملا

 ةنكاس واوب يهتنملا مسالا وأ .فلأب يهتنملا

 وطسرأ ىتفلا ايحي» :وحن ,ةمض اهلبق ةمزال

 كلذو لقتل ةردقملا ةمضلا وأ 2''«هتيرق يف

 رخآ يفو .عوفرملا صوقنملا مسالا رخآ يف

 ريغ ءايب يهتنملا عوفرملا عراضملا لعفلا
 نيب يضاقلا يضقي» :وحن :ةددبستم

 ىلع ةرذقملا ةّمضلاب عوفرم عراضم لمف :«ايحي» )١(

 ةرّدقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :«ىتفلا» .رثعتلل فلألا
 ةّمضلاب عوفرم نايب فطع :«وطسرأ» .رّذعتلل فلألا ىلع

 رذعتلل واولا ىلع ةرئقملا
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 بارعإلا

(0) 
 «نيمصاختملا

 وأ .عوفرملا ىتثملا يف كلذو .فلألا -
 .("'ناذه نازئافلا ءاج» :وحن .هب قحلملا

 ماسلا ركذملا عمج يف كلذو .واولا -
 ةتسلا ءاسألاو .هب قحلملاو عوفرملا

 "!«نوملعملاو كوبأ رضح» :وحن .ةعوفرملا

 لامفألا يف كلذو .نونلا توبث -

 نوحرشي نوملعملا» :وحن .ةعوفرملا ةسمخلا

 .«سوردلا

 550 ب

 52 ,عراضملا

 مسالا رخآ يف كلذو .ةرهاظلا ةحتفلا -

 عمج يفو .فلأب يهتنملا ريغ درفملا بوصنملا
 قوبسملا عراضملا لعفلاو ,بوصنملا ريسكتلا
 نل» :وحن .فلأب يهتنملا ريغو بصان فرحب

 هذه ىلإ لاجرلا وأ ئضاقلا وأ ملعملا وعدأ

 «ةلفحلا

 رخآ يف كلذو .رذعتلل ةرّدقملا ةحتفلا -

 لعفلاو مسالا لخديو .بصنل ل

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«يضقي» )١(

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :«يضاقلا» .لقثلل ءايلا

 .لقثلل ءايلا ىلع

 .ىنثم هنأل فلألاب عوفرم لعاف :«نازئافلا» (؟)

 فلألاب عوفرم تعن «ناذ» .هيبنت فرح ءاهلا :«ناذه»

 .ىنثملاب قحلم هنأل
 ءامسألا نم هنأل واولاب عوفرم لعاف :«كوبأ» ()

 هنأل واولاب عوفرم فوطعم مسا :«نوملعملا» ...ةتسلا

 .ملاس ركذم عمج

 ةنكاس واوب وأ فلأب يهتنملا بوصنملا مسالا

 عراضملا لعفلا يف وأ .ةمض اهلبق ةمزال

 ىفطصم تدهاش» :وحن .فلاب ىهتنملا

 رّدقُت الو .«ةلاحلا هذهب ىضْرَأ نل»و هوطسرأو
 .رذعتلل الإ ةحتفلا

 هب قحلملاو ىنثملا يف كلذو .ءايلا -

 هب قحلملاو ماسلا ركذملا عمجو .نيبوصنملا
 اهيلك نيتاتفلا تدهاش» :وحن .نيبوصنملا

 (؟”«ةفرعملا يلوأو نيملعملاو

 ةحبلا ءانسألا قى كلذو: :فلألا ب

 ل لا وصلا

 يف كلذو .ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا -
 وحن .هب قحلملاو .ماسلا ثنؤملا عمج

 .« لضفلا ٍتالوأو ٍتادهتجملا تم 0

 لاعفألا يف كلذو .نونلا فدح -

 كك تاللتلا ضخ وعن ةيوصتلا ةيسخلا

 .«ناجرهملا يف اوكرتشي

 .طقف مسالا لخديو رجلا 2ع

 :هتمالعو

 .ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :«نيتاتفلا» (4)

 وهو .ىنثملاب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم ديكوت :«اههيلك»

 .ةفاضإلاب رج لح يف ينبم لصتم ريمض :«امه» .فاضم

 فوطعم مسا :«نيملعملا» .فطع فرح واولا :«نيملعملاو»

 فرح واولا :«يلوأو» .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 قحلم هنأل ءايلاب بوصنتم فوطعم مسا :«يلوأ» .فطع

 ...فاضم وهو .ماسلا ركذملا عمجب
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 رخآ يف كلذو .ةرهاظلا ةرسكلا -

 وأ .رخآلا حيحصلا درفملا رورجملا مسالا

 ريغ .ةكرحتم ءاي وأ ةكّرحتم واوب يهتنملا

 ءملاسلا ثنؤملا عمج يفو ,فرصلا نم عونمملا

 .فرصلا نم عونمملا ريغ ريسكتلا عمجو

 ٍتاملعملاو يبظلاو مّلعملاب ٌثررم» :وحن
 .«بالطلاو

 رخآ يف كلذو .رذعتلل ةرّدقملا ةرسكلا 35

 ةمزال واوب وأ فلأب يهتنملا رورجملا تسال

 .فرصلا نم عونمملا ريغ .ةّمض اهلبق ةنكاس
 ةرسكلا وأ .«وطسرأ قفلاب تررم» :وحن

 صوقنملا مسالا رخآ يف كلذو لقثلل ةرّدقملا

 ىلع تنلموت وحن .فرصلا نم عونمملا ريغ

 .«يضاقلا

 ,هب قحلملاو ىنثملا يف كلذو .ءايلا -

 اس لاو قحلملاو ماسلا ركذملا عمجو

 انينلك ني رناقلاب :تيعتساو وحت ,«ةتسلا

 .(7«كيبأو ةفرعملا يلوأو قيكلعلاو

 يف كلذو .ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا' -

 تررم» وعيت «فرلا نم موتا يمال
 .«ةليمج ٌدجاسمو دمحأب

 :«امهيلك» .ىنثم هنأل ءايلاب رورحم مسا :«نيزئافلا» )١(

 مسا :«نيملعملا» ...ىنتثملاب قحلم هنأل ءايلاب رورحم ديكوت

 مسا :«يلوأ» .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورحم فوطعم

 ...ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورح فوطعم

 ءابسألا نم هنأل ءايلاب رورحجم فوطعم مسا :«كيبأ»

 :ةتشلا

 دا ةيفاقلا. نويربكل

 بارعألا

 لعفلا يف الإ نوكي الو .مزجلا - د

 :هتمالعو .عراضملا

 ناك اذإ كلذو .رهاظلا نوكسلا -

 لتعم ريغو .مزاج فرحب ًاقوبسم عراضملا

 كرحم ريغو .رخآلا دّدشم ريغو .رخآلا

 ءاقتلا نم صلختلل

 رعت ةيلا لاعفألا نمر سلو ةيتكاشلا
 .« ينطو ل نع سعاقتأ مله

 ناك اذإ كلذو رّدقملا نوكسلا -

 لتعم ريغو مزاج فرحب ًاقوبسم عراضملا

 اكرحمو .ةسمخلا لاعفألا نم سيلو .رخآلا

 مل» :وحن .نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل
 مل» :وحن :نحأآلا ددشم وأ :ةلربنكلا هجن

 ةاعارمل ًاكّرحم وأ .«مويلا ديربلا ا 97

 :ىملس يبأ نب ريهز لوق وحن .ةيفاقلا

 ٍةقيلخ ْنِم ىرما دنع نكت امهمو
 ملفت نئاتلا لع نفع اها نار

 عراضملا ناك اذإ كلذو ,نونلا فذح -

 هيلا لاعفألا نيو ىزاح فرعي قويت

 .«مهبجاو يف اورّصقُي مل نوملعملا» :وحن
 ناك اذا: كلذو- ةلعلا فرخ اقدح 2

 لتعمو .مزاج فرحب 20 عراضملا

 م» :وحن .ةسمخلا لاعفألا نم سيلو .رخآلا

 .«هتصحب رامس ضري

 تامالع :بارعالا تامالع - غ

 :نامسق بارعإلا
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 بارعإلا

 ,عفرلا ةلاح يف ةّمضلا يهو .ةّيلصأ -أ

 ةلاح يف ةرسكلاو .بصنلا ةلاح يف ةحتفلاو

 يف (ةكرحلا دوجو مدع :يأ) نوكسلاو .رجلا

 .مزجلا ةلاح

 تامالعلا نع بونت ةيعرف - ب

 :يهو .عضاوم ةعبس يف ةيلصألا

 زاولا تونك اهيفو دعملا ءاسألا خ3

 فلألا بونتو .عفرلا ةلاح يف ةمضلا نع

 ءايلا بونتو .بصنلا ةلاح يف ةحتفلا نع

 ءامسألا :رظنا .رجلا ةلاح ىف ةرسكلا نع

 .ةتسلا

 بونت امههيفو .هب قحلملاو ىنثملا 1

 بونتو .عفرلا ةلاح يف ةمضلا نع فلألا

 بصنلا يتلاح يف ةرسكلاو ةحتفلا نع ءايلا

 .ىقثلا ظنا نرجلاو
 .هب قحلملاو ماسلا ركذملا عمج -

 ةلاح يف ةمضلا نع واولا بونت امهيفو

 يف ةرسكلاو ةحتفلا نع ءايلا بونتو ,عفرلا

 ركذملا عمج :رظنا .رجلاو بصنلا يتلاح

 .ملاسلا

 .هب قحلملاو ماسلا ثنؤملا عمج - غ

 ةلاح يف ةحتفلا نع ةرسكلا بونت اهيفو

 .ملاسلا ثنؤملا عمج :رظنا .بصنلا

 هيفو ,فرصلا نم عونمملا مسالا - ه

 .رجلا ةلاح يف ةرسكلا نع ةحتفلا بونت

 .فرصلا نم عونمملا :رظنا

 بونت اهيفو .ةسمخلا لاعفألا - 5

 بونيو .عفرلا ةلاح يف ةمضلا نع نونلا
 يتلاح يف نوكسلاو ةحتفلا نع نونلا فذح

 .ةسمخلا لاعفألا :رظنا .مزجلاو بصنلا

 هيفو .رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا -

 يف نوكسلا نع ةلعلا فرح فذح بوني
 .عراضملا لعفلا :رظنا .مزجلا ةلاح

 صخلي لودج ةيلاتلا ةحفصلا يفو
 .بارعالا تامالع

 بارعإلا :بارعإلا عاونأ - ه
 :يهو ,عاونأ ةثالث

 رهظت يذلا وه َيظفْللا بارعإلا -أ
 مركي» :وحن .ةملكلا رخآ يف هتامالع

 فعلا نوينانبللا

 يذلا وه :يريدقتلا بارعإلا - ب
 هردفت .لب «ةملكلا:رخبآ ىف .ةتامالخ رهظت هل
 تاكرحلا اهيف ردقت يتلا عضاوملا رهشأو

 :يلي ام فورحلاو
 رخآ ىلع ثالثلا تاكرحلا ردقت - ١

 ىوهي» :وحن .رذعتلل كلذو .روصقملا مسالا
 ."7«ىلعلا ىفطصم

 رخآ ىلع ةرسكلاو ةمضلا ردقت - ؟

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«ىوهب» )١(
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :«ىفطصم» .رذعتلل فلألا

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ىلعلا» .رذعتلل فلألا ىلع

 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا
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 بارعإلا

 كلذو .رجلاو عفرلا يتلاح يف صوقنملا مسالا

 ('!«يناجلا ىلع يضاقلا يضقي» :وحن .لقثلل
 ىلع رهظت ةحتفلا نإف .بصنلا ةلاح يف ام

 يصعأ نل» :وحن .اهتفخل صوقنملا مسالا ءاي

 .(صوقنملا :رظنا) .«ىضاقلا
 رخآ ىلع ثالثلا تاكرحلا ردقت و

 م لاس اجات هوست" «كققولل نكس اذإ يالا
 كلذكو ."''«لاسب ٌتررم» .«لاس ٌثدهاش»
 وأ عوفرملا عراضملا لعفلا يف ةكرحلا رّدقت

 وحن ,نوكسلاب هيلع فقو اذإ ,بوصنملا
 .«ُبعلي نل لفطلا»و «ٌبعلي لفطلا»

 ىلع ًازاوج ثالثلا تاكرحلا رّدقت - ؛
 نكس اذإ .ةملكلا نم ريخألا فرحلا
 دنع ةروسكملا ةزمطا نيكستك .فيفختلل

 ىلإ اوبوتف#» :ةيآلا يف ءارقلا ضعب
 ءاتلا نيكستو .(06 :ةرقبلا) «مكنراب
 :ةيآلا يف ءارقلا ضعب دنع ةمومضملا

 .(128 :ةرقبلا) «ٌنِهّدرب ّقحأ نهتلوعبو»
 لع اراوج ثالثلا تاكرحلا زدقت تكنو

 دنع رتس تلاها اذا: ةملكلا نت نسحألا كرما

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم «يضقي» لعاف :«يضاقلا» )١(
 ةردقملا ةرسكلاب رورح مسا :«يناجلا» .لقثلل ءايلا ىلع

 .لقثلل ءايلا ىلع

 رورجمي وأ بوصنم وأ عوفرم ةلثمألا هذه يف «ملاس» (1)

 .فقولا ةكرح اهروهظ نم عنم ةرّدقم ةكرحب

 ةكرحب بوصنم وأ عوفرم نيلثملا نيذه يف «بعلي» (؟)

 .فقولا ةكرح اهروهظ نم عنم ةردقم

 يذلا فرحلا ةكرحل ةلئامم تلعُجو ةّيلصألا
 بر هلل دمحلا» أرق نم ةءارق وحن .اهدعب

 اعبت لادلا رسكب (؟:ةحتافلا) «نيملاعلا
 .اهدعب يتلا ماللا ةكرحل

 رخآ ىلع ثالثلا تاكرحلا ردقت - 1

 ملعلاك ءارجو ابصنو ًاعفر .يكحملا مّلَعلا
 هاش طيأت» ةوحن .هداتسإ بيكرت بكرملا
 :وحن ,ايدييقت ًابيكرت بكرملا وأ ,.(لجر مسا)

 | .(ةأرغأ وأ لج: هسا) «نسحلا ةجولا»

 ىممست نأك .فرظ وأ رح ىدسبملا
 ةفااط اةاجوت لوقتا ية أ مرو

 اره طبات تدهاش»و «ُبرو نسحلا ُهجولاو

 اًرش طبأتب ترو .«برو ْنَسحلا ةجولاو

 .(ةياكحلا :رظنا) .«©'ٌبَرو نسحلا ةجولاو
 رخآ ىلع خناللا تاكرحلا رّدقت - ١

 4 :وحن ,ملكتمل ءايل فاضملا عسا

 تررمدو «يملعم تدهاشد»و «يمّلعم
 ءاي ىلإ فاضملا مسالا :رظنا) “ ١«يملعب

 وأ .ناعوفرم «ٌنسحلا ةجولا»و «ارش
 علم امهرخاوأ ىلع ةرّدقم تاكرحب نارورحم وأ ,نابوصنم

 هللا دنع نينو باضألا كرش تروق وع
 ىلع ةردقم تاكرحب .ةرورجم وأ .ةبوصنم وأ .ةعوفرم
 .ءانبلا ةكرح اهروهظ نم عنم اهرخآ

 ةكرحب رورحي وأ ,بوصنم وأ .عوفرم «يملعم» (6)

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم
 نأ ىلع قفاوي ال مهضعبو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب
 - .ةرهاظلا ةرسكلا يه امنإو .ةرثقم رجلا ةلاح يف ةرسكلا

 طبأت» ١)
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 بارعإلا

 ريخألا فرحلا ىلع نوكسلا رّدقت -4 .(«ةفاضإلا» ىف ملكتملا

 عمج _ريسكتلا عمج  درفملا مسالا

 .هب قحلملاو ملاسلا ثنؤملا

 ىنثملا

 ماسلا ركذملا عمج- ةتسلا ءامسألا
 .هب قحلملاو

 لاعفألا ريغ نم عراضملا
 .ةسمخلا

 .ةسمخلا لاعف ألا نم عراضملا

 .ريسكتلا عمج - درفملا مسا

 .هب قحلملاو ملاسلا ثنؤملا عمج

 .ةتسلا ءامسألا

 قحلملاو ماسلا ركذملا عمج - ىنثملا

 ريسكتلا عمج  فورصملا درفملا مسال

 ثنؤملا عمج  فورصملا
 .هب قحلملاو ماسلا

 عمج .ىنثملا  ةتسلا ءامسألا
 .امهب قحلملاو ماسلا ركذملا

 .ةسمخلا لاعفألا نم عراضملا

 رخآلا حيحصلا عراضملا
 .ةسمخلا لاعفألا ريغ نم

 رخآلا لتعملا عراضملا

 ةسمنخلا لاعفألا ريغ نم

 .ةسمخلا لاعفألا نم عراضملا
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 بارعإلا

 ءاقتلا نم صلختلل كّرحت اذإ .لعفلا نم

 وأ ,"0«لوسكلا حجني مل» :وحن .نينكاسلا

 .هل لئامم فرح ىف ًامْغْدُم ًاموزحي ناك اذإ

 اذإ وأ .'"'«مويلا ديربلا يعاس ّرع مل» :وحن
 ىأ نييريهز لوف وجت ةنفاقلل ءاعارم

 ٍةقيلخ نم ,ئرما دنع نكت امهمو

 © ملت سانلا ىلع ىفخَت اهاخ نإو
 .ةياكحلا ىف ثالثلا تاكرحلا رّدقت - 1

 .ةلمج ةياكح وأ .ةملك ةياكح اًمإ ةياكحلاو

 لعف :ناك» :لوقت نأك ةملكلا ةياكحف

 لوقلا اذه ىف «ناك» ف «...صقان ٍضام

 نم عنم ةرّدقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 نا لقت وسلا قياكملاب ةكربخ اهيوهط

 اذه يف «نإ» نوكتف «...ربخلاو أدتبملا ىلع
 نم عنم ةرّدقملا ةمضلاب اعوفرم العاف لوقلا
 ,ةلمجلا ةياكح اَمأ .ةياكحلا ةكرح اهروهظ

 ةلمعللا قيقا وها هلا هلا ذل «تلقو ةوجنتف

 ةكرح اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب ةبوصنم
 .ةياكحلا :رظنا .ةياكحلا

 .لضفأ مهبهذمو-

 ببسب ردقملا نوكسلاب موزح عراضم لعف «حجني» )1(

 .نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل تءاج يتلا ةرسكلا

 ببسب رئقملا نوكسلاب موزحم عراضم لعف :هرمي )١(
 .نينكاسلا نم صلختلل تءاج يتلا ةحتفلا

 نوكسلاب موزحي لوهجملل عراضم لعف «ملعت» (")
 .ةيفاقلا رخآ ةاعارمل تءاج يتلا ةرسكلا ببسب رثقملا

 لحملا لاغتشال ةكرحلا رّدقت - 3٠

 سيل» :وحن .دئازلا رجلا فرح ةكرحب
 فرح ءابلا :« لشافب») « لشافب دهتجملا

 بوصنم «سيل» ربخ :«لغاق» .دئاز رج
 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةرّدقم ةحتفب
 .(2(دئازلا رجلا فرح ةكرحب

 ةسمخلا لاعفألا يف نونلا رّدقَن - ١

 له» .«؟نُموقت له» :وحن .اهديكأت دنع
 له» :لصألاف «َنِيوقت له»و .«ناموقت
 «ٌننيموقت له»و ,«نياموقت له .«ننوموقت
 3 نون تفذحف .تانون ثالث تعمتجاف

 يف ءايلاو «نوموقت» يف واولا تفّذحو

 يف لوقنو

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :اهبارعإ
 ريِمَضلاو :لاثمألا لاوتل ةرذقملا نونلا'توبت

 وأ ةعابجلا واو) نيتكاسلا ءاقتلال فوذحملا

 فرح ديكوتلا نونو .لعاف (ةيطاخملا ءاي
 .بارعإلا نم هل لح ال ينبم

 ريغت وه :يلحملا بارعإلا - ج
 ارهاظ نوكي الف .لماعلا ببسب يرابتعا

 :وحن .اهلك تاينبملا يف نوكي وهو ,ًارّدقم الو

 لال ىلا لمشاكل ل نيسركاو

 نو » اتحبصأف 0

 يف دئاز رج فرحي رورجملا مسالا لخدُي نم مهنم (؛)
 مسا :«لشافب» بارعإ يف لوقيف .لعملا بارعإلا "باب

 هول نزعل هنأ نع البع يرظتم اقل ووزع

 - لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :«نم» (6)
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 لمجلا بارعإ

 :وحن .ةيكحم ريغو ةيكح بارعإلا نم

 فاسملاو أوي للا تديهاستو
 .2"'همكل ريخ اوموصت نأ» :وحن ,ةكبسنملا

 :وحن ,دئاز رج فرحب ةرورجملا ءامسألاو
 نيب قرفلاو .""7« حجانب ٍلوسكلا سيل»

 «يريدقتلا با رعالا»و «يلحملا بارعإلا»

 ةينبملا ةملكلا ىلع اًبصنم نوكي لوألا نأ
 فرحلا ىلع سيلو .اهلك ةلمجلا ىلع وأ .اهلك
 «يريدقتلا بارعإلا» اَمأ ؛اهنم ريخألا

 .ةملكلا :نم :نيخألا :قرحلا لغ بضنشف

 :لمجلا بارعإ
 نم امل لحم ال يتلا لمجلا :رظنا

 نم لحم اهل يتلا لمجلاو .بارعإلا

 .هب لوعفم بصن

 هلعافو .ةمضلاب حوفرم عراضم لعف «مستيي» )١(

 يف «مستبي» ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 .«ملعملا» نم لاح بصن لح

 ..ينبم لابقتساو بصنو يردصم فرح «نأ» )١(

 نع .هنأل :نزتلا فادني توضتم عراضم لعف «اوموصت»
 نأ» نم لوؤملا ردصملاو .لعاف واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 .ًأادتبم عفر لح يف .مكمايص :يأ .«اوموصت
 مسا :«حجان» .دئاز رج فرح ءابلا :«حجانب» (')

 نم مهنمو .«سيل» ربخ هنأ ىلع الحم بوصنم ًاظفل رورجم
 باب يف دئازلا رجلا فرحب رورجملا مسالا لخدي

 ربخ هنا «حجان» بارعإ يف لوقيف .يريدقتلا بارعإلا

 لحملا لاغتشا اهروهظ عنم ةردقم ةحتفب بوصنم «سيل»
 .دئازلا رجلا فرح ةكرحب

 .بارعإلا

 :ّيكحخملا بارعإلا
 :ةياكحلا :رظنا

 :هب ىمسملا بارعإ
 ب ةرقفلا .غ مقرلا .بارعإلا :رظنا

 .(اسداس)

 .(8) عراضملا لعفلا :رظنا

 :ىطعأ
 سيل نيلوعفم بصنت يتلا, لاعفألا نم

 ىف لعاف اهّدحأو ءأريخو أدتنم 'امهلصأ
 هام ريقفلا ٌتيطعأ» :وحن . ؛ىنعملا

 ىنعملا يف لعاف وهو وأ لوععم «ريقفلا» ف
 ناك ام ميدقت لصألاو .هب مات َءاطعلا نأل

 ةثالث يف بجاو ميدقتلا اذهو .ىنعملا يف العاف
 :عضاوم

 :وحن .سبلا لوصح دنع ١-

 .«املاس اديز تلقعأو

 :وحن .يناثلا لوعفملا رصخ دنع - ؟

 .«ابوث الإ ًادلاخ ٌتيطعأ ام»
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 سا يناثلا لوعفملا نوكي نأ - '“

 :ةيآلا وجت .الصتم ريض ل رالاو: .ارهاظ

 بجيو ١( :رثوكلا) «رثوكلا كانيطعأ انإ)
 ' :عيضأوم ةثالث ىف ةريحأت

 تطعا انهن كح  ةرسح دنع 21

 .«اديز الإ ٌبوثلا
 لومتملاو .ءارهاظ اها ناك 1-5

 هتيطعأ َمَهردلا» :وحن .الصتم ًاريمض يناثلا
 + يفت

 دوعي ريمض ىلع المتشم نوكي نأ - *

 هانا" ثيظعاو- وعي .ىناثلا ىلع

 ينعم

 :اهتاوخأو ىطعأ
 نمد مل لاس ةىطغأ نه

 .هتدام يف لعف لك رظنا

 :ننبلا ةاستك دخت

 :لالعإلا
 :ةعبرألا فورحلا دحأ ىلع أرطي رييغت وه

 هبلقب اّمإ كلذو .فيفختلل ًابلط .أ . يءاءو

 ىلإ هتكرح لقنب وأ .رَخآ ةلع فرح ىلإ
 وأ .هناكسإ وأ .هلبق نكاسلا حيحصلا فرحلا

 :عاونأ ةعبرأ اذإ لالعإلاف .هفذح

 واولا بلق وحن .بلقلاب لالعإ ١-

 لالعإلا

 .«ويلد» لصألا ذإ «ولد» ريغصت «ّىلد» يف ءاي

 .بلقلا :رظنا

 ةكرحلا لقن وهو .لقنلاب لالعإ - ؟

 حيحص فرح ىلإ كّرحتم ةلع فرح نم
 امهنأل ءايلاو واولاب صاخ وهو .هلبق نكاس
 «لوقي» :وحن .فلألا فالخب ناكرحتي

 ام ىلإ واولا ةكرح تلقتنا .«لّوقي» ابهلصأ
 :وحن يف اذكهو ل تحبصأف اهلبق

 ةعبرأ يف لقنلاب لالعإلا يتأيو .«دوعي ,عيبي»
 نيع اهنم لك يف ةلعلا فرح نوكي .عضاوم
 :يهو ,ةملكلا

 ,لعفل ًانيع ءايلا وأ واولا تناك اذإ -أ
 ةلعلا فرخ لبق نكاشلا 7 نأ طرش
 فيضع يع ٍلجفلا نوكي ن :اهيعض

 ,"”بجعتلل عوضني هلو 0 الو .ماللا
 .«لوصي , عيبا امهلصأو «لوصي .عيبي» :وحن

 انيع كابلا وأ واولا تناك اذ حن
 ,«لاعفتسا» وأ «لاعفإ» نزو ىلع ردصمل

 .«نايبإ ؛ماوقإ» اههلصأو «ةنابإ .ةماقإ» :وحن
 نكاسلا ىلإ ءايلاو واولا ةحتف تلقن

 نأل «قوع .عياب» :وحن يف لقنلاب لالعإ ال كلذل )١(
 وحن يف الو .حيحص ريغ واولاو ءايلا لبق نكاسلا

 ,ىوهأ» :وحن .يف الو .نيعلا لالتعال هٌدوسا .ضيبا»
 ,هيِبأ ام .هموَقَأ ام» :وحن يف الو .ماللا لالتعال هايحأ

 الو .بجعتلل ةغوصم لاعفألا هذه نأل هب نبأ .ه وم
 ليضفتلا نأل .ليضفت ابسا اهو هنا 5 :وحن يف

 .بجعتل اك
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 لالعالا

 مث «نايبإ .ماوقإ» تراصف اهلبق حيحصلا

 ا ةيناحل اغلا ةاناوم وانا تعلن

 ضوعو .فلألا تفذُح مث «ناابإ .مااقإ»
 امهلثمو .«ةنابإ .ةماقإ» ثينأتلا ءاتب اهنم

 «ةنابتسا .ةماقتسا»

 انيع ءايلا وأ واولا تناك اذإ - ج

 يثالث لعف نم ةقتشملا «لوُعْفُم» ةغيصل
 امهلصأو ,«عيبم :نووصم) :وحن ,فوجأ

 ' و
 يف انيع ءايلا وأ واولا تناك اذإ - د

 ,هتدايز نود هنزو يف عراضملا هبشي مسا

 4 ل
 ىلع ةغيص ءانبك .هنزو نود هتدايز يف وأ

 دلجلا ىلع رهظي يذلا رشقلا) «لحت» نزو
 «ليقت .عيبت» :لوقتف .(رعشلا تبانم لوح
0000 

 فذحلا فزذحلاب لالعإلا -*

 ,يمايقلا امأ ,يسايق ريغو .يسايق :نامسق
 :ةيلاتلا تاللاحلا يف هدجنف

 أعم نيرمألا يف عراضملا نع مسالا فلتخا اذإ امأ (1
 0 بجو أعم اههيف ُهَيَباَش وأ .(ةدايزلاو نزولا)
 - نوكي ال عراضملا نأل .«طّيخي» لوألا لاثمو
 3 .ةدئاز ميمب !ءودبم الو .لوألا روسكم - بلاغلا

 ىلع يذلا عراضملاب ناهيبش امهو هيب .موقا» يناثلا
 .ةدايزلاو نزولا يف «لْمْفأ» نزو
 زوجتلا ضعب عم انه «لالعإلا» حلطصم لمعتسن (؟)
 .ةلعلا فورح ريغ يف نوكي دق فذحلا نأل

 ديزملا ىضاملا لعفلا عراضم يف - أ

 مسا يف كلذكو «لعفأ» نزو ىلع ةزمهلاب
 .ملعُم .ملعي» :وحن .هلوعفم مساو هلعاف
 .«ملعَؤُم .مِلْعَوُم ,مِلَعَوي» اهلصأو «ملعُم

 لسعتلا .نم لوتعمملا
 امهلصأو «عيبم هلو هوخن :فوحألا

 هنا قد كن

57 
 فُعضملا يثالثلا يضاملا لعفلا يف - ج

 (دحاو سنج نم همالو هنيع يذلا يأ)

 عفر ريمض ىلإ دنسملا ."'نيعلا روسكملا

 .هجوأ ةثالث زوجي ءانهو ,كّرحتم

 :تلط :تلطو :وحن .نيعلا فذح - ١

 .«اهتلظ
 كفو .فذح نود لعفلا ءاقبإ -

 .«اتللظ ,ٌتللظ ,ٌتللظ» :وحن .,ماغدإلا

 ىلإ اهتكرح لقنو هنيع فدح - 5"

 .«تلِظ َتْلِظ ,تلِظ» :وحن .ءافلا
 ناذللا هرمأو لعفلا اذه عراضم امأ

 اهيف زوجيف .ةوسنلا نون امهب تلصتا

 كفو رييغت نود امهؤاقيإ امهوأ :ناهجو
 امهيناثو .«َنللظا َنلِلَظَي» :وحن ,ماغدإلا
 .ءافلا ىلإ اهترسك لقنو اههنم نيعلا فدح

 .«َنلظ .َنلِظي» :وحن

 نأل .«ٌتْدَنْعا» :وحن يف فذحلاب لالعإ ال كلذل (5)

 .نيعلا حوتفم لعفلا نأل هَتلَلَح»
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 لعفلا نم ءايلا يذ عراضملا يف - د

 يف نيعلا حوتفملا .ءافلا يواولا .يئالثلا

 طرشو .عراضملا يف نيعلا روسكملاو .يضاملا

 يرجي كلذكو .")ةحوتفم هؤاي نوكت نأ

 ,هردصمو لعفلا اذه م يف فذحلاب لالعإلا
 58 ءذع دعي - 0 .فص ,فصي» :وحن

 الف ,يمايقلا ريغ فذحلاب لالعإلا اَمأ
 فذح هنمو ,ةددحم ةّيفرص ةدعاق ىلع يرجي

 ا ا
 .«نبا .مسا» :وحن يف واولا فذحو .«ٌيَمَد

 وأ واولا فذح وحنو .«ونب ءومس» امهلصأو

 أ «وفش» امهلصأو .«ةفش» :وحن يف ءاهلا

 ا

 فذح وه :نيكستلاب لالعإلا - 4

 لقن ّمث .لقتلل ًاعفد ةلعلا فرح ةكرح

 :هدجنو .هلبق نكاسلا ىلإ هتكرح

 ريغ .ءاي وأ .واوب ةيهتنملا ةملكلا يف -أ

 وحن ."'كّرحتم فرح اههلبقو .'" نيس

 وعذي» :لصألاو .«ئِدانلا ىلإ ْيِعاَدلا وعدي»

 لعفلا نأل «عنيي» :وحن يف فذحلاب لالعإ ال كلذل )١(

 نأل «دعوأ» عراضم مدعوب» :وحن يف الو .ءافلا يئاي

 نأل ٌْضَر» عراضم هؤْضْوي» :وحن يف الو .ةمومضم ء ءايلا

 .يضاملا يف ةحوتفم ريغ نيعلا

 ْنل» :وحن .نيكستلاب لالعإ الف .نيحوتفم اناك نإف (1)
 .«مويلا ّيماحملا وعد

 لالعإ الف .ًانكاس اههلبق فرحلا ناك نإف (')
 .هولدو ّيِبَظ اذه» :وحن .نيكستلاب

 لالعالا

 .« يدانلا ىلإ ُيِعادلا

 ءاي وأ واو اهنيع يتلا ةملكلا يف - ب

 تا نتا فرح |هلبق امو ,.ناتكرحتم

 نيبي 0 :لصألاو .«نيبي موق :وحن
 هد و

 :كلذ نم ىنتتسيو

 ام ؛ُهَموقَأ ام» :وحن ءليضفتلا لعفأ - ١

 .«!هب نيِبأ !هب موقأ !ةتيبأ

 وحن :لعف نزو ىلع ناك ام - ؟

 .«نيبأو هنم موقأو لوح نفيا وه»»

 وأ ,«لعفم» نزو ىلع ناك ام - '"“

 ةحورم لرد :وحن ,«لاعفم» وأ هتلعفم»

 ةلابكم هلارتم
 كلا ةهئاند وأ فواؤن دعي ناك اه تك

 .«مأيهت ,لاوجت» :وحن

 0 :وحن ا ناك ام - ©

 .«دوساأ
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 ,ىوها» :وحن ل تلعا ام -

 .«ايحأ

 ربل هرجالا ةيضاع نيو تخط -ا/

 .(ًاربك ةساز عفري :ديشن) هن 0

 لقنلاب لالعإلا نوكي 2 :ةظوحلم

 .موقي :لصألاو .«نيبي .موقي» :وحن :طقف
 :وحن ءاعم بلقلاو لقنلاب نوكي دقو ؛نيبي

 نقلا نزكي طلو ل هسا تم
 :لتطالاو هبي ل معَ . هد اسم قرشلاو

 بلقلاو لقنلاب نوكي دقو ؛«عيْبي مل .موقي مل»
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 ءايلا واولا ةزمطلا فلألا لالعإ

 ىلع نيعلا ةلتعملا رداصملا يف ابك .ًاعم فذحلاو

 .ةماقإ» :وحن ,«لاعفتسا» وأ .«لاعفإ» نزو

 .«ماوقتسا .ماوقإ» :لصألاو .«ةماقتسا

 :ءايلا ,واولا ,ةزمطلا ,فلألا لالعإ

 بلق .ةزمطا بلق .فلألا بلق :رظنا

 .ءايلا بلق .واولا

 :امهتاوخأو ىرأو َملعأ

 ربخأ 55 أين اي .ىرأ ,مَلع :يه

 ,ليعافم ةثالث بصنت لاعفأ يهو .ْثِّدَح

 سراج ربل مّلعلا تن مو
 ِتارَسَح مهامعأ ُهللا مهري , كلذك» :ةيآلا

 «ملَعأ» لصأو .(177 :ةرقبلا) «مهيلع

 مث .نينثال نايدعتملا .ىأرو .ملع :«ىرأ»و

 دقف ةيقابلا لاعفألا اَمأ ؛ةزمهلاب ثلاثل ايدعت

 .اههانعم تنمضت

 ىلع يرجي ام لاعفألا هذه ىلع يرجو

 فذحو .ءاغلإو قيلعت نم بولقلا لاعفأ

 .(بولقلا لاعفأ :رظنا) ...ليلدل ًاراصتخا

 اذإ مكئبني» :ةيآلا قيلعتلا ةلثمأ نمف
 «ديدج ٍقْلَخ يفل مكنإ ِقّزمت لك مفر
 ةمدنأ بلاطلا تملعأ» :وتو .('!(37 ءابش)

 «مك» (١)

 همدعو ءاغلإلا ةلثمأ نمو .«ةبجاو نطولا

 ٌبسنأ ٌبالطلا ٌتملعأ ٌليخنلا» كلوق

 تعا ا رعتسلا تعازي وا ؟11هزا رسل
 .«ليخنلا ٌبالطلا

 - حاجنلا» :كلوق .ءاغلإلا ةلثمأ نمو

 هند ةلطنا نمو: و« سودلا < لحل انتلعأ
 َريخلا ٌتملعأ» :كلوق لّوألا لومفملا
 ةتسلعأ وأ .«كسلعا ::لصألاو :ةاعيحم

 رتل فدع لكنا ندوب هيتس ركل

 تفرع له :كلأس نمل كلوق ليلدل يناثلا

 50 ديزإ ينملعأ» طولا رابخأ

 فذح ةلثمأ نمو د رابخألا د ينملعأ

 نم :كلأس نمل كلوق ثلاثلاو يناثلا لوعفملا

 هاب طلع او ليس قولا رابخأ كنلخا
 ديس نطرلا رايك دير ينملعأ :يأ

 «ملعأ»و «ىرأ» تناك اذإ :ةظوحلم

 «ملع»و 3م سصللا «ئأر» نم نيتلوقنم

 ايزعت .دحاو ىلإ |ههنم لك يدعتملا ,ةينافرعلا

 «ةرايسلا 5 ٌتيرأ» :ون ءطقف نيلوعفم ىلإ

 يحأ تملعأ» :وحنو .اهايإ هترصبأ :ىأ

 ,قيلعتلا اههيف زوجيو .هايإ هتفّرع :يأ «بخلا

 .ماللاب ةلمجلا نع قّلعم لعفلاو .ثلاثلاو
 بصنلاو .ًأدتبم اهنأ ىلع عفرلا «ليخنلا» يف زوجي )١(

 «بسنأ» يف زوجيو ,.«تملعأ» ل ناث هب لوعفماهنأ ىلع

 هب لوعفم اهنأ ىلع بصنلاو .أدتبملا ربخ اهنأ ىلع عفرلا
 .«تملعأ» ل ثلاث - يفل مكنإ» ةلمجو .لّوأ لوعفم «مكئبني» يف
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 ييحت فيك ينرأ ٌبر» :ةيآلا وحن
 51٠(. :ةرقبلا) «7)١( ىقوملا

 :ةيريسفتلا ىنأ

 ,درجملا عراضملا لعفلا بارعإ 37

 نيبو اهنيب قرفلاو .هب لوعفم اهدعب امو

 لاؤسلا عفدل يتأت اهنأ ,ةيريسفتلا «يأ»

 حاضيإلل يتأتف «يأ» اَمأ .ماهبإلا ةلازإو
 .نايبلاو

 :ءارغإلا

 ىلع ٌبطاخملا هيبنت وه :هفيرعت - ١
 ."”«ةاكزلا ةاكزلا» :لثم .هلعفيل بوبحم رمأ

 ,ىَرْغمْلا وه بطاخملاو .يرفملا وه ملكتملاف

 .هب ىرغملا وه بوبحملا رمألاو

 ءارغإلا يف مسالا نوكي :همكح - ١

 لعفلل هب الوعفم هرابتعاب ابوصنم

 .ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف :«ينرأ» )١(

 بصن لحم يف ينبم لصتم ريمض ءايلاو .ةياقولل نونلاو
 .هب لوعفم
 فوذحملا ءارغإلا لعفل هب لوعفم :«ةاكزلا» (1)
 .بوصنم ديكوت ةيناثلا «ةاكزلا» :مزلا :هريدقت
 بوصنملا مسالا نوكيف ءارغإلا لعف ركذي دق (1)

 بيلاسأ نم بولسألا نوكي ال كلذ دنعو .هب الوعفم
 .ٌيوحنلا حالطصالا بسح ءارغإلا

 ءارغالا

 هيلع افوطعم وأ ءارركم وأ .(رركم ريغ)
 .«ةدجنلا ةدجنلا»و فددحتلاو :وحن .واولاب

 .«موصلاو ةاكزلا»و

 ريغل «واولا» نوكت دبق -أ :تاظحالم -*

 ةرباثملاو لمعلا» :لثم .ةّيعملل قأتف ,فطعلا

 ب ةيعملاو فطعلا ديفت دقو (؟!«تجنت يك

 راضإ بوجو ءارغإلاب قحلا لب
 :لثم ءاههبش وأ ةروثأملا لاثمألا يف بصانلا

 ىلع بالكلا» :لثمو ” ”«أرقو ملك
١ 
 تك وو افْدَحأ» :لضو 5«رقبلا ١

 ثان نإ» :لثمو ٠ 0 كناعز الو اذه» :لثمو
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 ١ ”«رابنلا لهاو ليللا لهاف

 زاج .رّركم ريغ هب ىّرغملا ناك اذإ - ج
 مزلا» :وحن .هراضإو ءارغإلا لعف ركذ

 وأ ارركم ناك اذإ امأ .«ةدجنلا» وأ «ةدجنلا

 .حجنتل ةرباثملا عم لمعلا مزلا :ريدقتلاو (5)

 عم اهبلطف ءاهنيب ريح نيئيش بلطي نمل لاقي لم )9
 .ارمت ينُدزو امهيلك ينطعأ :ريدقتلاو .اهيلع ةدايز

 ةيغب ناعرطصي ّرشلاو ريخلا كرتل برضُي لْتَم (1)
 ٌجناو رقبلا ىلع بالكلا قلطأ :ريدقتلاو .ةمالسلا

 ُعيبتأ ,ريدقتلاو :نيتءاسإ نيب عمجي نمل برضي لثُم (7)
 .رمتلا ءيدر وه :فشحلاو ؟ةليك ءوس ٌديزتو ًافشح

 .كتابعز مهوتأ الو اذه يضترأ :ريدقتلاو .لثُم هبش (6)

 كتمدخ يف راهنلا لهأو ليللا لهأ ْدهَت تأت ْنإ :يأ (4)

 .كلهأ لدب

١7١ 



 َمأ وأ فأ وأ ٌفأ وأ ٌفأ وأ ٌفأ وأ ّفأ

 .لعفلا راضإ بجيف .هيلع ًافوطعم
 «ددجتلا ةدهتلا» لوقلا يفي ك3

 .فودحم هربخ ادتبم «ةدجنلا» رابتعاب

 ,ةلاحلا هذه يفو .«ةيولطم ةدجنلا» :ريدقتلاو

 نوكي ال .فوذحملا لعفلا روهظ ةلاح يف اك
 .ٌيوحنلا حالطصالا بسح ًءارغإ بولسألا

 ء مهر. ءاق ع ء ات 4 ءدم #8 .ءه 4

 وأ فاوا فاوا فاوا فاوا فا

 :افا
 #. َء

 ,هركتاو رجضتأ :ىنعب ب ناعب لعف مسا

 :ءارسإلا) «َفأ اه لقت الفؤ» ا وحن

 ىلع يئبم عراضم لعف مسا :«فاد) (31*

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا رسكلا

 نيونت نود «فأ» و .(تنأ :هريدقت اونو

 نيونتلا عمو 8 ءيش نم رجلا : ىنعت

 .ءيش لك نم رجضتأ :ينعت

 :ليعافأ

 ديزملا ئعابرلا مسالا يف درطيو .عومجلا

 بولسأ» :وحن م فرح هرخآ لبق يذلا

 نم عونمنم وهو .«ريباضأ ةرابضإ .بيلاسأ

 .فرصلا

 :لاعتفا
- 

 .لعتفا :رظنا .«لعتفا» ردصم

 :لعتفا
 هيف ديزملا ٌيثالثلا يضاملا لعفلل 00

 :هيناعم مهأو .نافرح

 .«عمتجاف هتعمجا» :وحن .ةعواطملا - ١
 :وحن .مسالا نم لعفلا ذاختا - ؟

 .ٌرهخلا دخم ا :يأ .«ٌزبتخا»

 يف غلاب :يأ .«رّدتقا» :وحن ,ةغلابملا - '"
 .ةردقلا

 وحن .راهظإلا - ؛

 .رذعلا

 .هيف يعسلاو ءىشلا يف ببستلا - م

 هيلع تلصح يأ .«لاملا تاز :وحن

 رهظا :ىا «رذتعا» :

 .دصقو يعسب

 .«اولتتقا» :وحن .كارتشالا - 1

 :وحن .ةنيعم ةفص ىلع ,ىشلا دوجو - 7

 .ايظع هدجو :يأ .«رمألا مظتعا»

 دورو مدعل لعفلا لصأ ىنعب -4

 .هتيحل تعلط :يأ «ىحتلا» :وحن .لصألا
 .«ةبطخلا لجترا» :وحنو

 وحن .«لاعتفا» وه «لعتفا» ردصمو
 ناك نإف ««الاتتقا لتتقا .ًاعاتجا عمتجا»

 ىدترا» :وحن .ةزمه هرخآ لَم ,رخآلا لتعم

 .«ءاحتلا ىحتلا ,ءادترا

 :راقتفالا

 ةمزاللا ةجاحلا هجو ىلع ءيثلا بلط



 .دئاع ىلإ لوصوملا مسا راقتفاك

 :دارفإلا

 وأ سانلا نم دحاولا ىلع ةلالدلا

 ةينثتلا هلباقيو .ءايشألا وأ تاناويحلا

 .ممَحلْلاَو

 :لعفلا دارفإ

 0 00 لعفلا نوكي نأ هب دوصقملا

 ىنثم ًارهاظ ايينأ ةقانا وأ لعافلا ناك
 عحبلا» العلا ءاج» :وحن ا

 ف ةدرطم ةدعاق ,مويلا .وهو .«نودهتجملا

 نب ثراحلب ةليبق تناكو .ةيبرعلا ةغللا

 عمجلا عم هعمجتو ىنثملا عم لعفلا ينثت بعك
 نمو .«ثيغاربلا ينولكأ» ةغلب اهتغل تفرعو
 نيذلا ىوجنلا اوًرسأوه :ةيآلا ةغللا هذه
 .(" :ءايبنألا) «اوملظ

 .(0) لعافلا :رظناو

 :لاعفإ
 | .نيعلا حيحصلا «لعفأ» ردصم

 هيف ديزملا ٌّيئالثلا يضاملا لعفلل نازيم

 لاعفأ

 يف ىنعملا ةوق ىلع ليو فرحا ةثالن

 راماو هيت ءايتاع تروتعلاو :ناوقألا
 نزو ل هي ردتسلا قبو. ةداوسا

 ةلاففاوب مارارتخلا» راستاو هوت «لاليعفأو
 .مويلا ةلمعتسم ريغو ةمزال

 هَ

 :لاعفأ
 عم ف درطيو ,ةلقلا عومج نازوأ دحأ

 يتلا الإ تناك نزو ّئىأ ىلع ةيث ةينالثلا ءانسألا

 نزو اهيف درطي قلاو: !«لعف» نزو ىلع

 مسج ا تيب» وع 1 رع

 2ك بانعأ بع 0 قانغأ

 اذه ىلع ٌممس امو. :«لابا :لبإ: -داضعأ

 عمج هيلع ساقي نأ نود ظفخف ءانبل

 ,باطرأ» دش دقو «نالعف» ىلع «لمت» عمجي )01(

 عيبرلا يف جتني ليصفلا وهو) «عّبر .بطر» عمج «عابرأ
 .(جاتنلا لوأ

 اسايق نيعلا حيحصلا «لغف» عمج ةاحنلا رثكأ عني (1)

 ام نأ رهظأ يلمركلا ساتسنأ بألا ّنكل «لاعفأ» ىلع

 رثكأ «لاعفأ» ىلع «لمق» عومج نم ءاحصفلا نع عيش
 وأ «لاعف» وأ هلُعْأ» ىلع ةورطملا هع قف عمس 7

 لكش - عاجسأ عجس - ثاحبأ ثحبو» اهنمو ,«لوعف»
 ضخش + ناثزأ دقو - خارفأ خّرف - لاكشأ

 عمجم زاجأ دقو .(ظاحلأ ظحل - ظافلأ ظفل - صاخشأ

 .«لاعفأ» ىلع «لمف» عمج ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا
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 رييصتلا وأ ليوحتلا لاعفأ

 نانح .ليصأ .فيرش «ميني .«.بحاص .دهاش»

 ىلع «رح هك .ةعيش ,.(بلقلا :يأ)

 ءلاصآ .فارشأ .ماتيأ .باحصأ .داهشأ»

 .«رارحأ :تاومأ ,عايشأ .نانجأ

 :رييصتلا وأ .ليوختلا لاعفأ

 ,دختاو ءذختو .كرتو ٠ درو يع : يه

 .هتدام يف لعف لك رظنا .بهوو .لعجو

 .اهتاوخأو ْنَظ :رظناو

 :ةسمخلا لاعفألا

 فلأ هب تلصتا عراضم لعف لك يه

 :وحن .ةبطاخملا ءاي وأ ,ةعامجلا واو وأ .ةينثتلا

 ,«نيبتكت ,نوبتكت .نوبتكي .نابتكت ,نابتكي»

 بصنتو .نونلا توبثب عفرت لاعفألا هذهو
 ءافرشلا نونطاوملا» :وحن .ءاهفذحب مزجتو

 نع اوناوتي ْنلو .مهنطو نع نوعفادي

 لعف :«نوعفادي») «هليبس يف ةيحضتلا

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ينبم لصتم ريمض واولاو ,ةسمخلا لاعفألا

 ةلمجو .لعاف عفر لح ف نوكسلا ىلع

 ادتبملا ربخ عفر لح يف «نوعفادي»

 .(«نونطاوملا»

 فلأب لصتملا رمألا لعف اهب قحليو

 :وحن .ةعابجلا واوو ,ةبطاخملا ءايو .نينثالا

 هنإ :هبارعإ يف لاقيو .«اوبتكا .يبتكا ءابتكا»

 لاعفألاب قحلم هنأل نونلا فذح ىلع بم
 نونلا فذح ىلع ّيبم هنإ :وأ .ةسمخلا

 وأ .ةبطاخملا ءاي وأ .نينثالا فلأب هلاصتال

 ءايلاو واولاو فلألا نرخ .ةعامجلا واو

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ةلصتم رئاض

 لعاف بئانو .مولعم لعفب تلصتا اذإ .لعاف
 .لوهجملل لعفب تلصتا اذإ

 .(؟) اهتاوخأو داك :رظنا

 :ناحجرلا لاعفأ
 .(؟) اهتاوخأو ّنظ :رظنا

 .(1) اتاوحاو داك :رظنا

 :ةحيحصلا لاعفألا
 .حيحصلا لعفلا :رظنا

 :بولقلا لاعفأ

 .(؟) اهتاوخأو ّنظ :رظنا
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 :ةمزاللا لاعفألا

 .مزاللا لعفلا :رظنا

 :ةينبملا لاعفألا

 ءامهتالاح لك يف رمألاو يضاملا لعفلا يه

 نون هب تلصتا يذلا عراضملا لعفلاو

 رظنا ءارشابم الاصتا ديكوتلا نون وأ ةوسنلا

 .هتدام يف لعف لك

 :ةيدعتملا لاعفألا
 .يدعتملا لعفلا :رظنا

 :ُمّدلاو حدملا لاعفأ
 ا وو ,معن :يه :اهدادعت - ١

 .(مذلل) اذّبح الو .ءاسو ءّسئبو .(حدملل)
 درحم ّيئالث لعف لك لاعفألا هذهب قحليو
 نأل ًاحلاص نوكي نأ طرشب «ٌلُعْف» نزو ىلع

 قفلا مّرَك» :وحن .بجعتلا لعف هنم نب
 يف لعف لك رظنا .«نالف ٌنئاخلا مّوَل» و .«ديز
 حدملا لاعفأ ةلمجو :«لعف» :رظناو .هتدام

 الو .ةيربخ ال .ةيبلط ريغ ةيئاشنإ ةلمج مذلاو

 .مذلا وأ حدملاب صوصخمو لعاف نم اه 7

 «ّسنب» و «معن» ماكحأ - 5

 :ىلي امب ماكحألا هذه صخلنتت ؛«ءاس» و

 مدلاو حدملا لاعفأ

 ,ماعلا حدملا ىلع «َّمهن» ةلالد :ًالوأ
 اهتوكو .ماعلا مذلا ىلع «ًءاس» و «سنب» و
 هلة نم درع دما ةنزالا ةيطلازب الاتقأ
 ناك اذإ ًازاوج ثيناتلا ءات اهقحلتو .ةّينمزلا

 وأ معن» :وحن .ًاثنؤم ارهاظ سا اهلعاف

 ناسك اذإ وأ «بتيز ةديتجلا تش
 ٍتمَعِن وأ معنا :وحن .ًاثنؤم صوصخلملا

 .«ةجوزلا كيرشلا
 ا عاونأ ىلع اهلعاف 0 :ًايناث

 :اهرهشا

 وأ ,'"ةيسنجلا «لأ» ب فّرعملا -أ

 وأ .«قاعلا دلولا سئي» :وحن ,"”ةيدهعلا

 لجر َمُعيِ» :وحن ءاهب فّرعملا ىلإ ًافاضُم
 ىلإ فاضملا ىلإ ًافاضم وأ .«ديز ةسايسلا
 ٍدعاوق لمهم ّسئب» :وحن ءاهب فّرعملا
 .«وحنلا

 طرشب ًابوجو رتتسملا ريمضلا - ب
 زييمت ىلع هتدوعو ريكذتلاو دارفإلا همازتلا

 ضومغ نم ريمضلا اذه يف ام رسفُي هدعب

 سنجلا ىلع ةلالدلا ةّيسنجلا «لأ» ب داري دق )١(

 دصقت دق .«يبأ ٌدلاولا َمُهن» :كلوق يفف .ازاحي وأ ,ةقيقح

 يف كابأ لخدتو .دلاو لك حدمت كنأكف .ةقيقح سنجلا

 هتحدم كناكف .ةصاخ كلذ دعب هركذت مث .ميمعتلا اذه

 ةلزنمب كابأ تلعج كنأكف ازاحب سنجلا دصقت دقو .نيتّرم
 .حدملا يف ةغلابملل هلك ءابآلا سنج

 .يركذلا وأ ينهذلا دهعلل نوكت (1)
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 مدلاو حدملا لاعفأ

 الو '7«نودهتجملا ًابالط معن» :وحن .ماهبإو

 صوصخملل زييمتلا ةقباطم نم انه دب

 دارفإلاو ثينأتلاو ريكذتلا يف .مذلاو حدملاب

 ,«دهتجملا ًابلاط ْمُعْب» :وحن .عمجلاو ةينثتلاو
 زوجيو ..«ناتدهتجملا نيتبلاط تمعن» و

 معن» :وحن .زييمتلاو رهاظلا لعافلا عامتجا
 .«هنطو نع عفادُي الجر ٌنطاوملا

 نم مُهن» :وحن .«ام» وأ «ْنْم» ةملك 0

 .«لهاجلا لو ام سئبا» و ,«ايرك هقداصت

 لعافلاو نازييّت انه «نم» و «ام» ليقو

 ل لا نسل دوت رم مل

 ةحص عم .هب لوعفملا اهبصن مدع :ًاثلاث

 ءاهرخآ يف ةيفرحلا «باطخلا فاك» ةدايز

 .«دايز دهتجملا كمعن» :وحن

 عوفرم مسا ىلإ ًابلاغ اهتجاح :ًاعبار
 ىمسيو .مذلا وأ حدملاب دوصقملا وه اهدعب

 اذه يف طرتشيو .«مذلاو حدملاب صوصخملا»

 ةلثمألاك ةفرعم نوكي نأ صوصخلملا
 معن :ومكبلا 7! ةليقف ةركن وأ ,ةقباسلا

 ىلع ينبم حدملا ءاشنإل دماج ضام لعف :«معن» )١(

 :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا متفلا

 يف «أبالط معن» ةلمجو .ةحتفلاب بوصنم زيي «أيالط» .وه
 عوفرم رخؤم ادتبم :«نودهتجملا» .مدقم ربخ عفر لحم
 .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 ةلمجلاب تْفِصُو اهنأل انه «لجر» ةركنلا تدافأ (؟)

 ضروس (اذهو هتف دز لجو لجرلا

 .هربخ ُهلبق ةلمجلاو .ءادتبالا ىلع اَمإ عوفرم

 .ايونتو كودح ادتيل ني هلا :لغ اكإَو
 :هديز لجرلا مغن» :وحن يف ريدقتلا نوكيو
 هربخ أدتبم هنأ ىلع امإو .ديز وه لجرلا معن

 مهنمو .مومذملا وأ حودمملا :هريدقتو فوذحم

 نمو .لعافلا نم الدب هبارعإ زاجا نم

 ال لعافلا نم ٌصخأ نوكي ن نأ ًاضيأ هطورش

 ارح ان نك ناو هلم معأ الو .هل ا

 .هلعف نيبو هنيب طظسوتب الف .لعافلا نع

 | ءاعم,لغافلاو لعفلا لغ ةمدقت ةوضو

 لعافلا ناك اذإ زييمتلا نع

 ابلاط معنا) :وحن ريع هل (؟)أرتتسم اري

 ,.«دهتجملا
 هيلع لد اذإ صوصخلملا فدع دقو

 4 ٌُباَوأ هْنِإ ؛ٌدبعلا معن ؛ةيآلا وحن :ليلد

 ملع دقو نوفا دبعلا معن :يأ ٠5١(, :ص)

 .لبق هركذ نم
 .لعافلا سناجي نأ صوصخملا ٌقح نمو

 0 ونال سل نا نحب لارا

 معن :يأ هدير اداهتجا معنا :وحن 9

 .ديز داهتجا ًاداهتجا

 خساون صوصخملا رشابي نأ زوجيو

 .هربخلاو أدتبملا» يف ةركنلا ديفت ىتم رظنا .«هسفن بّدؤي»

 ميدقت زوجيف .ارهاظ امسا لعافلا ناك اذإ اَمأ (')

 وأ هديز الجر ماعلا معن» :وحن .زييمتلا لع صوصخملا
 .«الجر ٌديز ماعلا معن»

 هرخأت بجي
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 :وحن .صوصخملا مّدقتأ ٌءاوس .ربخلاو أدتبملا

 َمعي» :وحن .رخأت مأ «ُبلاطلا معي ٌديز َناك»
 .("0«أديز تننظ ٌبلاطلا

 :رظنا .«اذّبَح ال» و «اذبَح» ماكحأ - ©

 ان

 7 ا
 «لُمف» نزو ىلع دّرحي ّيئالث لْعِف لك
 نأل الام نوكي. نأ: طرشي: هنيعلا نمضملا

 طاولا كد رحت «تففتلا لف هس حا
 نزو ىلع لصألا يف نكي مل نإف .«ديز

 نم جدلا قد قرف ديلا( ةلذح هرتو
 مذلا يف لوقنو .«ٌديز ٌبلاطلا ٌبّتك» :«بتك»
 ناك نإف .«ٌديعس لجرلا بّذك» :«بذك» نم
 بلشت اناف (: او طق ةوحتت): خلا لعب
 :«نالف" يطاقلا نحمو هوك اواو هكا

 .اههماكحأ «سئي» و «معن» ب قحلمللو
 رهاظلا اههلعاف فلاخي رهاظلا هلعاف نأ ريغ

 :وحن .«لأ» نم هولخ زاوج امهوأ :نيرمأ يف
 ءاننلابب هرج ناوخ "انهتناثو «كيز كرفت
 هلعاف امأ .«ديزب عجش» :وحن .ةدئازلا

 «معن» لعاف فلاخيف رمضلملا

 نوكي نأ زاوج وه دحاو رمأ يف «ٌسنب» و

 عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا نم هلبق ام ٌقفو

 0 دهتجملا» :وحن :«ةياتلاو ريكذتلاو

 يناثلا لوعفملاو .«تننظ» ل لّوأ هب لوعفم «اديز» )١(
 .«بلاطلا معئال ةلمج وه

ًَ 

 لعفا

 «تابلاط 0 نادهتجملا» و .«ابلاط

 يف زوجي الو .""”«ابالط اونسح نودهتجملا» و

 نوح نأ لإ رمضملا «سئب»و «(معْن) لعاف
0 َ“ 0 

 .ثنؤم ىلع داع اذإ هثينات زاوج عم ادرفم

 :ةلتعملا لاعفألا
 .لتعملا لعفلا :رظنا

 :ةبراقملا لاعفأ
 .(؟) اهتاوخأو داك :رظنا

 :ةصقانلا لاعفألا

 .صقانلا لعفلا :رظنا

 :نيقيلا لاعفأ

 :(9): اناوخاو: نظةرظنا

 هيف ديزملا ّيثالثلا يضاملا لعفلل نازيم

 هيف رتتسم ريمض لوألا لثملا يف «نُسَح» لعاف (؟)
 لع اقو اهي قلألا كاتم لعافو دره ةريدقم اراوع

 لعافو .«َنّسَح» نون يف ةمغدملا ثانإلا نون «ْنَسَح»
 لتعاف ناب ةفاطخلا ظفالتو :اهيف قلؤلا :ةاوتتحو
 ,ةقباطملا مدع زوجيو .اهلبق يذلا مسالاو «نّسخ»

 .«نيتبلاط َنّسَح ناتدهتجملا» :لوقتف
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 ه ه6

 هب لعفا

 :هيناعم نمو .نافرح

 ,ةفصلا يف لوخدلا ىلع ةلالدلا ١-
 ردا لخد :يأ .«رمحا» :وحن

 :ىأ «ليللا ا :وحن .,ةغلابملا - ؟

 ٌرمحا :وحن .«لالعفا» هردصمو .هداوس ُدَتْشا

 نوللا ةوق ىلع ةلالدلل ابلاغ قأيو .ًارارمحا

 .(دعتم ريغ) مزال الإ نوكي الو .بيعلا وأ

 ه هع

 :هب لعف
 .بجعتلا ءاشنإل ةيناثلا ةغيّصلا يه

 )١(. بجعتلا :رظنا

 :لُعفأ
 ,ةلقلل يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ

 ف درطيو

 (فصوب سيل ام يأ) مسالا ١-

 حيحصلا هلكق» نزو لع يذلا نتاللا
 ربا :وحن .فعاضملا ريغ نيعلاو ءافلا

 دس .«بظأ يبظ - سفنأ سفن - رحبأ

 ل ,نيع .هجو» عمج فك ,نيعأ ,هجوأ»

 (فصوب سيل ام يأ) مسالا - ؟

 ريغب يأ) اًيونعم ًاثينأت ثنؤملا ّيعابرلا
 هدهافرخ هرخا لبقو (ةرهاظ ثينأت ةمالع

 دش دقو 5 نيب - ذأ عارذ» :وحن

 نأ :كترغأ .بهشأ» يف ركذملا نم هئيح

 .«داتع ,نينح .بارغ ,باهش» عج «دتعأ

 ُلَعْن م ه6
 لعفلا نم ةقتشملا ةهبشملا ةفصلل نزو

 ىلع لادلا «لعف» نزو ىلع يذلا يناثلا

 ,رمحأ وهف رمج» :وحن ,ةيلج. وأ بيغ وأ نول

 .«روحأ وهف وهف روح .روعأ وهف روع

 هيف ديزملا ين الثلا يضاملا لعفلل نازيم

 :هيناعم نمو .دحاو فرح

 «لفطلا تلج: وجت «ةيدفتلا 21

 ناك ام يف نيلوعفم ىلإ ةيدعتلا نوكت دقو

 كتبكرأ» :وحن .دحاو لوعفم ىلإ ايد

 ىلإ ًايّدعتم ناك ام يف ةثالث ىلإو ,هأسرف
 .«أعلاط ٌرمقلا كتيرأ» :وحن .نيلوعفم

 ىسمأ» :وحن .ءيشلا يف لوعدلا ت5

 .ءاسملا يف 7 :يأ .«ءاتشلا

 روب نمت هت لقتل ناموا

 .ايظع ةتدحو :يأ «أنالف تيظعأو

 :يأ .«ذلبلا رفقأ» :وحن ,ةروريصلا - ؛

 :اريخ راض

 ,«سرفلا عابأ» :وحن .ضرعلا - ه
 .عيبلل هضَرَع :يأ

 :وحن .هتمفص ىلع ءينلا دوحو -5

١ 



 ادومحم هتدجو :يأ .«هتلخبأو هتدمحأ»

 .اليخبو
 .هنم لعفلا قّئشا ام ىلع ةناعإلا - ٠

 .بلحلا يف هتنعأ :يأ .«أنالف ٌتبلحأ» :وحن
 ءرحسأ» :وحن .نامزلا يف لوخدلا -

 ٍ .حابصلاو ,رحسلا يف لخد :ىأ ,«حبصأ

 تيكشا» :وحن ءلمعفلا بلس -1
 .هتياكش تلزأ :يأ ,«أديز

 : .ناكملا ٍِق لوخدلا - ٠

 .«ماشلاو ءادجن قأ :يأ .«مأشأو

 ,«مهاردلا تاموأ» :وحن .غولبلا - ١

 :يأ ,«نالف دجنأ» :وحنو .ةئم تراص :يأ

 00 .ادجن غلب

 يمحو رس نا ا

 .داصحلا عرزلا ٌقحتسا :يأ .«عرزلا

 َ ,«لعف» ل ةعواطملا - 3

 دجنأ» :وحن

 م هد

 هترطف» :وحن

 لجرلا تببك» :وحن ,«لعف» ل وأ ,«رطفأف

 .«ُبكأف
 - .ء

 ىرس :وحن .ءىاهلصا ىىنعبي -6١غ

 مدعل اهلصأ نع «لعفأ» ع دقو .ىرسأو
 اف :ىنعب «حلفأ» وهن لصألا اذه دورو

 .ىنعملا اذهب «َملَق» ةيبرعلا يف دري مل هلأل
 وه «لغفأ» ردصمو

 ,نيعلا حيحص ناك اذإ .لاعفإ - ١
 .«امالسإ ملسأو ءاماركإ مركأ» :وحن

 :وحن .نيعلا لتعم ناك اذإ .ةلافإ - ١

 ءالعفأ

 .ءاتلا فذحت دقو .«ةناعإ ناعأ .ةماقإ ماقأ»

 «ةاكزلا َءاتيإو ةالصلا ماقإو» :ةيآلا وحن
 .(7/7 :ءايبنألا)

 :وحن .ماللا لتعم ناك اذإ .ءاعفإ - '"
 «ءاطغ» اَمأ .ًءادهإ ىدهأ .ًءاطعإ ىطعأ»

 («ىنثأ» نم) «ءانث» و .(«ىطعأ» نم)

 نداضم :تيبلو: نفايعم دابا :اطاتعاو

 .اهاعفأ فرحأ نع اهئاصقنل

 | :رظنا) .ليضفتلل «لعفأ» قأيو

 0 ليضفتلا لاعفأ درت دقو .(ليضفتلا

 ىنعم ذئنيح نمضتتف .ليضفتلا ىنعم نم
 ُملعأ مكبر» :ةيآلا وحن .لعافلا مسا

 ىنعم وأ ؛مكب ملاع :يأ (0؛:ءارسإلا) «مكب

 أدبي يذلا وهوؤط :ةيكلا وحن .ةهبشملا ةفصلا

 :مورلا) .# هيلع نوهأ وهو هديعي ل قلخلا

 .هيلع نيه وه :يأ

 :ليضفتلا لَعفأ

 مسا :رظنا

 :ءالعفأ
 درطيو .ةرثكلل ' يتلا ريسكتلا عومج دحأ

 لغم «ليعف» نزو ىلع يدلا فصولا ف

 يبن < ءايتعا و ْ ,فعاضم وأ «ماللا

 اده ىلع عمس متو قاد ديدش - ءاينتا

١ >78 
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 ٌللَعْفا

 .(رشعلا يأ) ريشع .,بيصن» عمج نزولا

 :ةارتقعأ :ءايضتأ :ليقف «عيبر «سيمح

 .«ءاعيرأ .ءاسمخأ

 ديزملا ّيثالثلا يضاملا لعفلا نيزاوم دحأ

 يضاملا لمفلل نازيمو .فرحأ ةثالث يف

 ,ةغلابملل ىنبيو ,نافرح هيف ديزملا ّيعابرلا
 .ةعواطملل وأ .«رهفكا» و .«ٌرعشقا» :وحن

 هلم نوعا قي وب"و نامطاف هن نطو, رحت
 .«انانئمطا نامطا» :وحن ,«لالعفا» نزو ىلع

 - مه ه8
 َللْدعنا ٠

 ديزملا ٌيئالثلا يضاملا لعفلا نيزاوم دحأ

 يضاملا لعفلل نازيمو ,فرحأ ثالث هيف

 .ةعواطملل ع ,نافرح هيف ديزملا ىعابرلا

 ,««تمجنرحاف لبإلا تر :وحن

 ةغلابملل نوكي دقو .(ةمكارتمت تعمتجا)

 .اوقرفت :ىنعمب «موقلا ٌمقنرفا» :وحن .ديكوتلاو
 انتغل يف لامعتسالا ردان نازيملا اذهو

 .«لالتعفا» هردصمو .ةرضاحلا

 :لَعْوَعلا
 هيف ديزملا ّيئالثلا يضاملا لعفلل نازيم

 ا

 :اهنم ناعمل يتأيو ,فرحأ ةئالث

 ةنهوسحلا» ةوحتا ةيكوتلاو, ةقلابملا خو
 :وحنو .هتنوشخ تدقق :يأ ةدععلا

 .هبشع ُُمك :يأ ,.«ناكملا بشوشعا»

 .«ءيشلا ىلولحا» :وحن :ةروووضلا - 1

 ذل راص :يأ

 :وحن .«لاليعفا» نزو ىلع هردصم قو

 لحفم: ناك :اذإو :هاناعيسملا .نسرشعلاو
 ىلولحا» :وحن .هزمه هرخآ 5ك .رخآلا

 .«ءاليلحا

 :لوعفا
 هيف ديزملا ّيئالثلا يضاملا لعفلل نازيم

 ْدوَلجا» :وحن ةغلابملا ىلع ٌلديو ,فرحأ ةئالث
 هردصمو .اريثك عرسأ :يأ .«ريعبلا

 ةردات نازنتملا ادع لاففأو .«لارعتا»

 .مويلا انتغل يف لابعتسالا

 (ه0٠١ /م970١) ينوترشلا

 :ءافلاب طرشلا باوج نارتقا
 .(95) طرشلا :رظنا

 .(؟) مسالا :رظنا



 :لعفلا ماسقأ
 .(7) لعفلا :رظنا

 :ةملكلا ماسقأ

 ١- :ماسقأ ةثالث ىلإ ةملكلا مسقنت

 ربتعي نم مهنمو .فرح - ” .لعف - ؟ .مسأ

 هرابتعا حصألاو ءاعبار امسق «لعفلا مسا»

 .«مسالا» يف الخاد

000 

 :كا

 أدتبملا عفري موزجم صقان عراضم لعف
 هنون تفدح هك هلصأ .ريخلا بصنيو

 :رعاشلا لوق وحن .فيفختلل
 ْنُكَأ ملف الام ُثيتوأ ْدَك كا نإف

 لوحتي دق لاحلاف ءارطب هب

 رت «انهبم كلا لوز اةيألا وعن
 ايزو هيف رتتسم ريمض «كأ» مسا) 3٠(

 بوصنم «كأ» ربخ :«ايغب» :انثأ هريذقت

 نون فذح طورش رظناو .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 .ناك :يف «ناك» 32 راضم

 م © 6

 :عتك أ
 .اهماكحأ اهو «عتبأ» لامعتسا لمعتست

 عج مهلك نوملعما فخ :وحن ,عتبأ :رظنا

 .«عتكأ

 وعده ع

 :نوُحتْكأ
 .اهماكحأ اهو «نوعتبأ» لامعتسا لمعتست

 مهلك موقلا ءاج» :وحن .نوعتبأ :رظنا

 .«نوعتكأ نوعمجأ

 ك
 .نوكسلاب موزحجم صقان عراضم لعف

 :ةلبألا وحن ”نيسللا ييصنيو مسالا "عفرت

 مهعم ْنكأ مل ْذِإ لع ُهّللا َمَعْنأ دق لاق»
 .(77 :ءاسنلا) «ًاديهش

 .؟

 :لا

 .فيرعت فرح - ١ ةفححوأ ةئالثب يتأت

 .لوصوم مسا - " .دئاز فرح - ؟

 عاونأ رتهتشا يه :ةفرعملا ل ١-

 يف مل 59 اذإف .الامعتسا اهرثكأو «لأ»

 ىلع لدي ام اهعم ركذُي مل :يأ) ةقلطُم مالكلا
 اذا اا دق عملا «لأو انه قارملا ناك

 كرتو دييقتلا نم دب الف .اهريغ ديرأ

 «لأ» وأ ,ةلوصوملا «لأ» لاقيف .قالطإلا

 اهلك يهأ هذه «لأ» يف فلتخاو .ةدئازلا

١١ 



 لآ

 ةزمهلا مأ ءاهدحو ماللا مأ .فّرعت يتلا

 فرح يه اهلك اهنأ رهشألا يأرلاو ؟اهدحو

 :نامسق ىهو .فيرعتلا

 لخدت يتلا» يهو ةّيدهعلا لأ -أ

 لعجت فيرعتلا نم ةجرد اهديفتف ةركنلا ىلع

 ءاعئاخ ايهبم ناك نأ دعب ايم اذرق اهولذم

 قبس ام يهو .ّيركُذلا دهعلل اّمإ نوكتو
 رطم لزن» :وحن .مالكلا يف ركذ اهيوحصمل

 ءٌيروضحلا دهعلل اّمإو ؛هانضرأ رطملا عاف
 .مالكلا تقو ارطاخ :اييوعضت تازكر اهوقو

 مويلا يأ .«مويلا يمّلعم ٌرضحيس» :وحن
 يىنهذلا دهعلل اّمإو ؛هيف نحن يذلا رضاحلا

 ًادوهعم اهيوحصم نوكي ام يهو .ّيملعلا وأ

 قطنلا درجمب هيلإ ركفلا فرصنيف .نهذلا يف
 ىلإ تبهذ له» :كليمز كلاؤس وحن .هب
 هرم املا نأ ليت دا و ةعياجللا

 اههفرعيو امهدهعُي «رضاحملا»و «ةعماجلا» ف
 فل انت نم

 افلا قيم 2 ةهفلا لأ يسوق ملا

 .نيعم ىلع هتلالدل ىنعمو .اهب هنارتقال

 ىلع ةلخادلا يهو ةّيسنجلا لأ - ب

 نأ ريغ نم ضحملا سنجلا ىنعم ديفت ةركن
 امإ و قازعتسالل نإ :نوكتو «تهنلا :نينت

 نوكتف ,قارغتسالل يتلا امأف .ةقيقحلا نايبل

 :ةيآلا وحن ,سنجلا دارفأ عيمج قارغتسال اَمِإ

 ١8(, :ءاسنلا) «افيعض ناسنإلا قلخو»

 نضإ

 عيمج قارغتسال امإو ؛هنم درف لك :ىأ

 تفيشعا :ىأ هلمملا تنادنوخت :هفئاسخ
 «لأ» ةمالعو .ملعلا تافص لك كيف
 .اهعقوم «لك» عوقو حلصي نأ ةّيقارغتسالا

 نيبت يتلا يهف .ةقيقحلا نايبل يتلا «لأ» اًمأو
 كلذلو 55 هتيهامو سنجلا ةقيقح

 :وحن .«ةيعيبطلاو ةيهاملاو ةقيقحلا مال» ىمست

 ةقيقح نإ :يأ .«أرملا نم ىوقأ لجرلا»
 ةأرملا ةقيقح نم ىوقأ هسنجو لجرلا

 نم دحاو لك نوكي نأ ريغ نم .اهسنجو

 قم ءانبتلا قم يوك دقن" هقلذك لاجرلا

 ب فّرعملاو .لاجرلا نم ريثكلا ةوق قوفت
 :الظنقلا دريم 1 نعم: ركنا ةيسكشلا "لاو
 ءادتبالا ةحصك فراعملا ماكحأ هيلع يرجتو

 هب ةلوصوملا ةلمجلاو .هنم لاحلا ءيجيو .هب

 يف ةركن هرابتعاب هل اتعن نوكت نأ زوجي
 ,ظفللا» يف ةفرعم هرابتعاب هنم الاح وأ ,ىنعملا

 :رعاشلا لوق وحن

 ةّره كاركِذل ينورغتل نو

 ٌرطقلا ُهَلِْب روفصعلا ضفتنأ اك
 نوكت نأ «رطقلا هللب» ةلمج يف زوجيف

 .هثم الامن وأ هروفصتلاو ل انقن

 تسيل يتلا يهو :ةدئازلا لأ - "

 لخدي فرح لب .فيرعتلل تسيلو .ةلوصوم

 وأ فيرعتلا ريغُي الف ةركنلا وأ ةفرعملا ىلع
 هيف نوكت عون - أ :ناعون يهو .ريكنتلا



 .ةفرعم مساب نركقت يتلا يهو «ةمزال ةدئاز»

 .«لأومسلا» :وحن .هب اهتارتقا دعب هقرافت الو

 .«يتلا» .«يذلا» .«ىّزعلا» .«تاللا»
 ةدئاز هيف نوكت عون - ب .«نآلا» .«ناذللا

 أجلي عونلا اذهو ,ةمزال ريغ :يأ ,ةضراع

 لوق وحن .ةيرعشلا ةرورضلل ام هيلإ
 :رعاشلا

 انهوجو تف رع نأ اك كتبأر

 ورمع ْنَع سيق اي سفنلا تبطو .تدّدَص

 ةملك ىلع رعاشلا اهلخدأ ثيح)
 ىلع ةركن زييمتلاو ءزييت يه يتلا «سفنلا»

 ةظحالمل :يأ .لصألا ملل اًمإو .(روهشملا
 .ىنعملا نم هنع لوقنملا لصألا هنمضتي ام

 .«روصنملا»و .«لداعلا»و .«لضفلا» :وحن

 ريش مالعألا هذه يف «لأ» ف .«ديشرلا»و
 وهو .مالعألا هذهل ميدقلا لصألا ىلإ

 وأ .«رصنلا» وأ .«لدعلا» وأ .«لضفلا»

 .فيرعتلا يف عونلا اذه ريثأت الو .«دشرلا»

 هفيرعت ٌدمتسي هيلع تلخد يذلا ملعلا نأل

 .اهنم ال هتيملع نم

 مسا «لأ» يتأت :ةلوصوملا لأ - *
 بسلا وأ لعاق مننا لع تلخو:اذإ الوضوم
 وأ دهعلا اهب داري الأ طرشب ."7لوعفم

 مسا وأ ,ةهّبشملا ةفّصلا ىلع لخدت يتلا «لأ» اَمأ )١(
 لب .ًالوصوم ًايسا تسيلف ,ةفلايملا ْعّيِص وأ .ليضفتلا

 لأ

 ضرفلا ٌبتاكلا ٌءيفاكأس» :وحن .سنجلا

 .هضرف بتك يذلا :يأ ,«هفيض َمَركملاو
 ,دهعلا اهب ديرا اذإف .هفيض مّركي يذلاو
 .فيرعت فرح تناك

 دقو .اهّدعب فصولا يه «لأ» ةلصو
 ةّينبم نوكتأ :«لأ» بارعإ يف ةاحنلا فلتخا

 .رج وأ بصن وأ عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ةبرعم «لأ» نوكت مأ ؟اهتلمج بسح ىلع
 تارغا انو. دي تستلو ةردقم تاكرحي

 لعلو ؟نيتلاحلا يف اهدعب ةحيرصلا ةفصلا

 يتلا اهتفص عم اهنإ لئاقلا وه يأر لضفأ
 بكرملا اههنأكف .دحاولا ءىثلا ةلزنب اهدعب

 ريخألا ءزجلا ىلع .هارعإ رهظي يجرم
 ةاحنلا راتخا دقف .اهتلص اَمأ ."'هنم

 ناعونلا) ةلمجلا هبش نم ًاثلاث ًاعون اهرابتعا
 .(رورجملاو راجلاو .فرظلا :امه نارخآلا

 الف .توبثلا ىلع ٌلدت تافصلا هذه نأل ,فيرعت فرح

 نأ حصي الف .دّدجتلا ىلع هتلالد ثيح نم لعفلا هبشت

 .لعفلا عقي اك لوصوملل ةلص عقت

 َمُركملاو ضرفلا ٌبتاكلا ٌءىناكأس» :وحن يفف )١(

 ةحتفلاب ًابوصنم هب الوعفم «ٌبتاكلا» ُبرعن .هُهفيض
 هيف رتتسم ريمض (لعاف مسا هنأل) هلعافو .ةرهاظلا

 لعافلا مسال هب لوعفم :«ضرفلا» .وه :هريدقت ًازاوج
 .ةحتفلاب بوصنم فوطعم مسا «مّركملا» ...«بتاكلا»
 عوفرم «مركملا» لوعفملا مسال لعاف بئان :«هفيض»
 رج لحم يف مضلا ىلع نبم لصتم ريمض ءاهلاو ,ةمضلاب
 .هيلإ فاضم

 لنذزا



 لصألا حملت يتلا «لأ»

 .اهيلع ةلمج فطع زوجي نكل .ةلمج تسيلو

 تاقّدصملاو نيقدصملا ْنإط :ةيآلا وحن

 «مهل فعاضي انسح ًاضْرَف هللا اوضرقأو

 «اوضرقأو» ةلمح تفطغ 00 (١م :ديدحلا)

 هنأل (اوق دمت قيذلا :ىدع): ةننق دضلا» لع

 اوقّدصت نيذلا نإ :ريدقتلاو ,لعفلا ةّوق ف
 ...مه عاش اوضرقأو

 :لصألا حمل يتلا «لأ»
 .(ةدئازلا - ؟) «لأ» يف اهرظنا

 :ةّيرمقلا «لأ» ,ةّيسمشلا «لأ»

 .ةيرمقلاو .ةيسمشلا :رظنا

 :ىلإ

 رهاظلا مسالا رِجي ِّلصأ رج فرح

 :اهيناعم نمو .ريمضلاو

 :ةيآلا وحن .ةيناكملا ةياغلا ءاهتنا - ١

 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نِم»
 ١(. :ءارسإلا) «ىصقألا

 :ةيآلا وحن .ةينامزلا ةياغلا ءاهتنا - "

 :ةرقبلا) «ليّللا ىلإ َمايّصلا اومَتَأ ْمُثِذ
/41). 

 ىلإ كّبتك ٌممجا» :وحن ,ةبحاصملا - "
 .كتعتمأ عم :يأ ,«كتتعتمأ

 مسالا نأ نييبت يأ .نييبتلا - ؛

 ةعانصلا يف ال ىنعملا يف لعاف اهب رورجملا

 لوعفم اهلبق امو .(بارعإلا :يأ) ةيوحنلا
 كلذو .كلذك ةعانصلا يف ال ىنعملا يف هب

 لعف وأ .ليضفتلا مسا دعب عقت نأ طرشب
 ام وأ هرك وأ بح ىلع نيلادلا بجعتلا
 ىلإ ٌبحأ ٍفورعملا َلَمَع» :وحن .اهانعب
 بئاصمب ٍثارتكالا مدع نم ةميركلا سفنلا
 يهف .«لمعت» يتلا يه «سفنلا» ف .«سانلا

 يف هب لوعفم «لمع»و .ىنعملا يف لعافلا
 .ىنعملا

 ىلإ ذئدنع رمألا» :وحن .ماللا ىنعم - 0

 .هلل يأ .«هللا
 هللا ٌعَمِجيِس) :مهوقك ,ةيفرظلا -5

 ,«نادلولا هلوه نم بيشت موي ىلإ ةالولا
 .موي يف :يأ

 :الإ
 - ؟ .ةيئانثتسا - ١ :هجوأ ةعبرأب يتأت

 ل ئىل ل آل ©

 0 .«الو» «نإ» نم ةبك رم 5 .ةيرصح

 و

 .ةيمسأ

 ءانثتسا فرح :ةيئانثتسالا الإ ١-

 ,بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع يبم
 وأ يفنب قست لو هنم ىنثتسملا ركُد اذإ كلذو
 :ناتلاح هل اهدعب ىنئتسملاو .يبن

 نأ



 ناك اذإ كلذو هبصن بوجو -أ

 ("!ًامات مالكلاو ًارخؤم 2'”الصتم ىننتسملا

 الإ هنم اوبرشف# :ةيآلا وحن ."لابجوم
 ناك اذإ وأ .(549 :ةرقبلا) «مهنم ًاليلق
 هب مط ام :ةيآلا وحن .(!ًاعطقنم ءانثتسالا
 /١61( :ءاسنلا) «ّنظلا عابتا الإ ملع نم

 لوقك .هنم ىنثتسملا ىلع ىنثتسملا مدقت اذإ وا

 :تيمكلا

 ةعيش دمحأ لآ الإ ّيل امو
 ٌبْحذم ٌّقحلا ٌبهذم الإ ل امو

 اذإ كلذو .عابتإلاو بصنلا زاوج - ب

 هيف ًامّدقُم .الصتم اًيفنم اًمات مالكلا ناك
 لدي هنأ ىلع عابتالا حجرألا وهلم قتلا

 0 :ةيآلا تئرق دقو « لك نم ضعب
 نسضنب (151:ءاستلا) « مهنم ليلق الإ

 هنأ ىلع اهعفربو .ءانثتسالا ىلع «ليلق»

 لدبلا رّذعت ادإو راو يف واولا نم لدب

 وحن عضوملا ىلع لدن ,عنال ظفللا ىلع

 ثيح ١9( :دمحم) هللا الإ هلإ ال» :ةيآلا

 لحم نم لدب هنأ ىلع ةلالجلا ظفل عفر زوجي
 «ال» نأل .ظفللا ىلع ال .اهمسا عم «ال»

 سنج نم ىنئتسملا ناك اذإ الصتم ءانثتسالا نوكي )١(
 .هنم ىنئثتسملا

 .هنم ىنئتسملا هيف ركذ يأ )١(

 .يفنم ريغ يأ (؟)

 ريغ نم ىنئتسملا ناك اذإ اعطقنم ءانثتسالا نوكي (؟)
 .هنم ىنثتسملا سنج

 .ديكوتلل «الإ» ترركت اذإ :ةظوحلم

 وأ .نايب فطع ةيناثلا «الإ» دعب ام ناري

 لإ ُموقلا رضح» :وحن ,قسن فطع وأ ءالدب
 فرح ةيناثلا «الإ») «هللا دبع ابا الإ اديعس

 هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم ديكوتلل دئاز

 «اديعسا# نم لوني :ةابأ» :انارتعالا قف
 ء(ةتسلا .ءايسألا .نم هنأل كلآلاب .توصتم

 :يلدطا بيؤذ يبأ لوق وحنو

 اهراهنو ةليل الإ ٌرهدلا له
 اهرايغا نا نيسشلا عولط الإو ٍ

 ىلع ّينبم ديكوتلل دئاز فرح ةيناثلا «الإ»)

 راب دب رعألا نوال لج ال نزكمل
 .(ةرهاظلا ةم ةمضلاب عوفرم فوطعم مسا

 دعب ءانثتسالا دصق «الإ» تر ّركت اذإ اَمأ

 اهلبق يذلا لماعلا لغشت اهنإف .ءانثتسالا

 :ءاذع ان نسنتو «تاينمملا قف: انحاز

 «أديعس الإ ادلاخ الإ ٌديز الإ ّمجن ام» :وحن
 ناك اذإ امأ .اغَّرفم ءانثتسالا ناك اذإ كلذو

 بجيف .تاينثتسملا تمّدقتو غّرفم ريغ

 اديعس لإ ًاديز لإ حجن» :وحن .بصنلا
 بهو. «تايتتنملا .ترهأت اذإف ..«ذيالتلا

 :وحن .اباجيإ مالكلا ناك اذإ ًاعيمج اهبصن
 ناك نإف .«أيلع الإ ًاديز الإ بالطلا حجن»
 ىلع بصنلا امإ دحاو يف زاج .باجيإ ريغ
 بصن بجوو .لدبلا ىلع عابتإلاو ءانثتسالا

 نيت



 ذل
 الإ ٌدهتجملا الإ ٌدحأ ّحجن ام» :وحن .هادع ام

 ىلع ّيبم فرح :ةّيرصحلا الإ - ؟
 يف كلذو .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 هيف ركذي مل يذلا يأ) غّرفملا ءانثتسالا

 بسح برعي هدعب مسالاو .(هنم ىنثتسملا

 مالكلا نوكي نأ هطرشو .ةلمجلا ىف هعقوم
 «هلعاف الإ ٍءوسلا يف مفي ال» :وحن .اّيفنم
 ةمضلاب عوفرم «عقي» لعاف ماعاد

 الو» :ةيآلا وحن ,يهن دعب وأ .(ةرهاظلا

 ١97١( :ءاسنلا) «ٌّقحلا الإ هللا ىلع اولوقت

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«قحلا»)

 وحن .ّيراكنإلا ماهفتسالا وأ .(ةرهاظلا

 «؟نوقسافلا مموقلا الإ كلم لهف» :ةيآلا
 لعاف بئان :«موقلا») (6 :فاقحألا)

 .(ةرهاظلا ةنقلاب عوفرم

 ةيطرشلا «نإ» نم ةّبكرملا الإ -
 لعف اهدعب ىقأ نإ كلذو ةيفانلا «ال»و

 هورصنت الإ» :ةيآلا وحن .موزحم عراضم

 :«الإم) ٠١( :ةبوتلا) «ُهّللا هّرصت ْلَقَف
 لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح :«نإ»

 ىلع ينبم يفن فرح «ال» .بارعإلا نم هل

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 نونلا فذحب موزحي عراضم لعف :«هو رصنت»

 لصتم ريمض واولاو ,ةسمنخلا لاعفألا نم هنأل

 ءاطاو ,لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ىلع قنبم طبر فرح ءافلا :«دقف» .هب لوعفم

 فرح اق هنا رغألا نيتل لهل حتفلا

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينيم قيقحت

 ىلع ينبم ضام لعف :«هرصن» .بارعإلا

 ىلع بم لصتم ريمض ءاهلاو .رهاظلا حتفلا

 ظفل :«ُهللا» .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 ةلمحو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف ةلالجلا

 باوج مزج لحم يف «هللا هرصن دقف»

 .(طرشلا

 مسا :«ريغ» :ىنعمب ةّيمسالا الإ - ؛
 وأ بصن وأ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينم

 اعمج اهفوضوم ناك اذإ كلذو .ةفص ّرج

 امههيف ناك ولإ» :ةبآلا وحن .ههبش وأ ًاركنُم
 الف .(؟؟ :ءايبنألا) «اتَدَسَفَل ُهللا الإ ٌدهآ

 نأل الدب «هللا» ةلالجلا ظفل نوكي نأ زوجي

 الأ ءاتدسفل هللا اهيف ناك ول :ريصي ىنعملا

 الإ ٌبالطلا ينءاج ام» :تلق ول كنأ ىرت

 ديز ينءاج» :ىنعملا ناكل .لدبلا ىلع «ّديز
 نم انه ءانثتسالا زوجي ال كلذك .«هّدحو

 تابثإلا يف ٌركنم مج «دغآ» ْنأل .ظفللا ةهج

 ال (مك .هنم ءانثتسالا حمصي الف .هل مومع ال
 .«اديز الإ ٌبالط ءاج» ؛لوقت نأ حصي

 «الإ» نأ نييوغللا ضعب ركذ :ةظوحلم

 ةجح مكيلع سانلل نوكي الثل» ةيآلا يف

 ٠١٠6١( :ةرقبلا) «مهنم اوملظ نيذلا الإ
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 يف كيرشتلا يف واولا ةلزنب فطع فرح

 لوّوي ةاحنلا روهمج نأ الإ .ىنملاو ظفللا
 .عطقنملا ءانثتسالا ىلع ةيآلا

 :الأ
 حاتفتسا فرح - ١ :هجوأ ةسمخ يف يتأت

 - ” .راكنإو خيبوت فرح - ؟ .هيبننو

 - 0 .ضيضحت فرح - 4 .ضرع فرح

 ةيفانلا «الدو ماهفتسالا ةزمه نم ةبكرم

 فرح :ةيهيبنتلا ةيحاتفتسالا الأ ١-

 ,بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ّيبم
 قيقحتو .هيلع ىَقلُي ام ىلإ عماسلا هيبنت ديفت
 لخدي ءلمعي ال فرح يهو .''اهدعب ام
 نإ الأ» :ةيآلا وحن .ةّيمسالا ةلمجلا ىلع
 .(77 :سنوي) «مهيلع فوخ ال هللا َءايلوأ
 دلاخ اي الأ» :وحن ,ةيلعفلا ةلمجلا ىلعو

 رّدقن اننأل ةّيلعف ةلمج ءادنلا ةلمج) «هبتنا

 :(وعدأ :ةرزدقت' قودي العث اهبل

 :ةيراكنالا ةيخيبوتلا الأ - ؟

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع بم فرح

 ةيلعف ةلمج ىلع لوخدلاب صتخي .بارعإلا
 .«أديج تسرد الأ» :وحن . ضام اهلعف

 راكنإلا ةزمهه نم لصألا يف ةبكرم اهنأل كلذو )١(
 .تابثإ يفنلا يفنو .ةيفانلا «ال»و .يلاطبإلا

 .ميدنتلا :رظناو

 ينبم فرح :ةيضيضحتل لا هلأ * 

 ديفي .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 ,لمعي ال ,ُتحَب بلطلا يأ .ضيضحتلا

 اهلعف ةيلعف ةلمج ىلع لوخدلاب صتخيو
 موق َنولتاقت الأإل :ةيآلا وحن .عراضم
 :رظناو ١١(. :ةبوتلا) «مهئاميأ اوثكن
 .ضيضحتلا

 ينبم فرح :ضرعلل يتلا الأ - 0

 ديفي .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 صتخيو .نيلو قفرب بلطلا يأ .ضرعلا

 الأ :ةيآلا وحن .ةّيلعف ةلمج ىلع لوخدلاب
 .(؟7 :رونلا) «مكل هللا ٌرفغي نأ نوّبحت

 وأ «الأ» وأ «الأ» تلخد اذإ :ةظوحلم
 لعفلا ىلع «الول» وأ ««امول» وأ ,«اله»

 ,راكنإلاو خيبوتلاو موللا تدافأ .يضاملا

 تدافأ .عراضملا لعفلا ىلع تلخد اذإو
 .لعفلا ىلع ضحلاو ثحلا

 ةزسمه نم ةبكرملا الأ - ه
 ديفت :سنجلل ةيفانلا «الدو ماهفتسالا

 للا لع لوشدلاتب» ضتخو :قعتلا
 .ءسنجلل ةيفانلا «ال» لمع لمعتو .ةيمسالا

 زوجي الو .روكذم ربخ اط نوكي ال ينمتلا

 هيقتلن لجر الأ» :وحن ,ترّركت ولو اهؤاغلإ
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 ىلا

 الا

, / 
 .سنجلل ةيفانلا ال :رظنا .«؟اندشريف

2 
 :الا

 خيبوت فرح - ١ :هجوأ ةسمح يف ىتأت

 فرح -7 .ضرع فرح - “ .راكنإو

 نم ةففخملا «نأ» نم ةبكرم - غ .ضيضحت

 ةبكرم - © .(7سنجلل ةيفانلا «الدو «ّنأ»
 .ةيفانلا «ال»و ةيردصملا «نأ» نم

 لثم :ةّيراكنإلا ةّيخيبوتلا لأ ١-
 .اهرظناف ,ةيراكنإلا ةّيخيبوتلا «الأ»

 «آلأ» لثم :ةّيضيضحتلا الأ - ؟
 .ضيضحتلا :رظناو ءاهرظناف .ةيضيضحتلا

 يتلا «الأ» لثم :ضرعلل يتلا الأ - م

 .اهرظناف .ضرعلل

 ةففخملا «ْنأ» نم ,ةبكرملا الأ -4
 كلذو :سنجلل ةيفانلا «ال»و هنأ نم

 :وحن .ذعتم لعفب تقبسو مسا اهدعب قأ نإ
 لعف :ٌتملع) «رفسلا نم ب أ تملعو

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ( ينبم ضام

 ىلع ٠ ينبع لصتم ريمض ءاتلاو ,كّرحتم عفر

 ةقفخم نأ. :هالأو :لعاق عفر لح يف مضلا

 1 ينبم فرح .لعفلاب ةهبشملا ةنأو نم

 همساو .بازعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 نم ةففخملا «نأ» ماغدإ زوجي نم بهذم ىلع )١(

 وه هال ْنأ» لصفلا ٌّلملو .سنجلل ةيفانلا «ال» ب ةليقثلا
 .ةاحنلا روهمج بهذم ىلع كلذو .حصألا

 «ال» .بصن لحم يف فوذحم نأشلا ريمض

 هل نوكملا لع ويم نسما قتلا ف

 ينبم «ال» مسا :هدب» .بارعإلا نم هل لح

 رح هوو بعل لع ر علا لع
 اعنم حتفلا ىلع يني دقو نوكسلا ىلع ينبم
 هالو ريخب. قلعتم :نيتكاس ءاقثلا نم

 مسا «رفسلا» .دوجوم :هريدقتو .فوذحملا

 نم دب ال» ةلمجو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي
 دب الأ» ةلمجو .«نأ هربخ عفر لح يف «رفسلا
 .(«تملع» لوعفم دسم ةداس «رفسلا نم

 ةبصانلا «نأ» نم ةبكرملا «الاو- ه

 لعف اهدعب يتأي نيح كلذو :ةيفانلا «الدو

 «لساكتت لأ ديرأ#' وحن .بوصنم عراضم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«ديرأ»)

 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 يريم فرح نأ ةهالاو نأ ريق
 لح ال نوكسلا ىلع ينبم لابقتساو بصنو
 ىلع ينبم يفن فرح :«ال» .بارعإلا نم هل

 هل لحم ال نوكسلا

 ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف :«لساكتت»

 ابوجو هيف رثتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 الأ» نم لوؤملا ردصملاو .تنأ :هريدقت

 .(هب لوعفم بصن لحم ىف «لساكتت

 .بارعإلا نم

4 

 :ىلالا

 ناكأ ءاوس ًاقلطم عمجلل لوصوم مسا
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 رثكأو .لقاع ريغ مأ القاع .ًاتنْوم مأ 1

 ىلع ينم ءالقعلا روكذلا عمجل لمعتسي ام

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو .نوكسلا

 :رعاشلا لوق وحن

 ديننا عننا اويخر لالا
 اودمح اذإ اوقال ام نولابي اف

 ىلع قىنبم لوصوم مسا :«ىلالا»)

 .(ربخ عفر لحم يف نوكسلا

14 

 :ءالالا
 .ىلآلا :رظنا .«ىلإلا» يف ةغل

 :مالإ
 «أم»و «ىلإ» را فرح نم كر

 َمالإ» :وحن .اهفلا تفذح يتلا ةّيماهفتسالا
 ينبم ْرِج فرح :«ىلإ» :«مالإ») «ٌلَسكلا اذه

 قلعتم .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع

 مسأ «أم» .دوجوم هريدقت فودحم ربخب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا
 ينبم هيبنت فرح «اه» :«اذه» .رحلا فرحب

 :«اذ» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا

 عوفرم «اذه» نم لدب :«لسكلا» .ًادتبم

 .(ةرهاظلا قلاب

 : نآلا

 ىلع ّينبم رضاحلا تقولل نامز فرظ
 ينراز» :وحت ههيف لوعفم بضت ل يف حتفلا

 توريح اهيلعا لخدت دقو .«نآلا 97

 ةينبم نوكتف ل هلم ءقتح ٠ ءىلإ ,نم» :رجلا

 :وحن ءٌرجلا فرحب ٌرج لح يف حتفلا ىلع
 .«ادعاصف نألا نم كروزأس»

 :ةتبلا
 2 مه مها مد 0

 الوعفم برعت .عطق :ىنعب «تب» ردصم

 وحنا ةحتفلاب ايوضتم :كوذحم' لفل افلطم
 6 2 هع و ا. 6

 ةزمه اهتزمه نأ روهشملاو .«ةتبلا بذكا ال»

 .عطق
72 

 :سبلا

 امهلصأ سيل نيلوعفم بصني .ضام لعف
 .«افطغعم ريقفلا ا :وحن 00 أدتبم

 .ىطعأ :رظنا .«ىطعأ» تاوخأ نم يهو

 :يوحنل :لا سابتلالا

 ببسب ىنعم نم رثكأل مالكلا لامتحا

 عملا تدهاش» :وحن .يوخنلا بيكرقلا
 نم الاح «أعرسم» نوكي دقف .«اعرسم

 :«تدهانش يف ءاتلا نم لاح وأ .هملعلا»
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 نينكاسلا ءاقتلا

 :نينكاسلا ءاقتلا
 ءاقتلا زوجي ال هنإ ةروهشملا لاوقألا نم

 لد ةغلل ّيوحنلا ءارقتسالا نكلو .نينكاسلا

 :اهنم .عضاوم يف نايقتلي نينكاسلا نأ
 ةملك ىلع نيكستلاب فقولا دنع - ١

 تود لبق وخلا له ترحب اهلا لبق
 .ُباتك

 ددشم فرحب دم فرح ءاقتلا دنع 1

 .نابتكت قةباد: :ةصاخ وعن :ةنحاو ةنلك يف

 عاشلا لوقووحن عشا اوقف -5
 يكتشن انيتا ليلا اهأ

 .نيبعتملا ىنازحلا ىوكش عمتساف

 ناف :ناتكاشس يقتلي ال .كلذ ادع اييفو

 امك لوألا نكاسلا فرحلا رسك بجو ايقتلا

 نكي مل» :وحن .موزجملا عراضملا لعفلا يف
 ثينأتلا ءات يف اكو «ديبعلل مالظب هللا

 يف اكو ,«ةدهتجملا ٍتحجن» :وحن .ةنكاسلا

 اَمأ .«سردلا سردا» :وحن .رمألا لعف

 هلا اهدعب ام ناك اذإ حتفلاب كرحتف «نم»

 نعمل متع امآوب هيلا ني تق وحن

 .«ةداعسلا 2“ لأسأ» :وحن ءمضلاب كّرحتف

 زوجي «طاسبلا ذمي مو «طاسبلا ذم» :وحن ينو

 .مضلاو .حتفلاو .رسكلا «دي» لاد يف

 ساهتلالا
 نزاوتل ةملك وهو .هريظن ىلإ صخش نم بلطلا وه

 .يهنلاو رمألا يناعم نم

 :يتلا

 3 ةلقاع ةثئؤملا ةدرفملل لوصوم مسا
 ,لقاعلا ريغ عمجلو .ةلقاع ريغ
 يت 5 «ةزئاجلا تحبر يتلا ترضح»
 .«ترعبأ ىلا .نقسلا :تدهاشفو: «تزاف

 بست ترمز نوكسلا ىلع ةينبم يطهو

 لوألا لاثملا يف ىهف .ةلمجلا يف اهعقوم

 ثلاثلا يفو .هب لوعفم يناثلا يفو .لعاف

 اضن و ننلل اوؤباهف زد هينانلل اود ةءاسو كمت
 ؛«قتاوللاو .يئاللا .تاللا» :اهعمجو ؛اًرجو

 مسالا قأ اذإ 5 .هاّيتللا» اهرعشو

 يتلا ةاتفلا تأفاك» :وحن يف اى اهلبق
 .اتعن «ثدهتجا

 :ريفغلا ءاجلا

 ان: قيدزملا عنف كلغ ليم بسك رمق

 اجلا موقلا ًءاج» :وحن ءلاح بصن لح

 .نيعمتج يأ «ريفغلا

 :قاحلإلا

 فرحأ ىلع نيفرح وأ فرح ةدايز وه
 قحلملاف .ىرخأ ةملك
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 يذلا

 :وحن .للعف :يهو :نازوأ ةعيبن «جرحد» 27

 :وحن :لوعفو (لمش :هلصأ) «للمش»

 ؛(هتوص عفر :ىنعمب رْهَج :هلصأ) «روهج»

 :ىنعب ندر :هلصأ) «ندور» :وحن «لَعوف»و

 أَهَر :هلصأ). «أَيْهَرَ» :وحن ءلّيْعَفَو ؛(بعت
 ؛«رطيس» :وحن ,لعيفو ؛(دسفو نع : ىنعمب

 :ىنعب رتش :هلصأ) «رّكنَش» ؛وحن .لمنفو

 :ىنعب) «ىقلس» :وحن ,«ىلغف»و ؛(قّرم
 ةملكلا نوكت دقو .(هافق ىلع هاقلأو هعَّرص

 ةلئمألاك ةّيعابر قاحلإلا اهيف ىرج يتلا
 «ليلحإ» :وحن ,ةّيسامخ نوكت دقو ,ةقباسلا
 وحن تاس وأ ,.(«ليلعف» ب قحلم)

 .(«لوللعف» ب قحلم) «توبكنع»

 يف لب .ةملكلا لوأ يف نوكي ال قاحلإلاو

 طرشو .ةقباسلا ةلئمألاك .اهرخآ وأ اهطسو

 قحلملا يردصم داحتا لاعفألا يف قاحلإلا

 ال قاحلإلل دازي امو .نزولا يف هب قحلملاو

 نيل وهف 101 قرت «ضرتلا ادي وك
 يتلا انه ةرمطا يهو .«مركأ» يف دايز

 اقحلم تاللكلا نم ناك امو .ةيدعتلل نأ

 الو ماغدإ هيلع يرجي ال نزولا يف هريغب

 اهب توفي. ال يك اهقعتسا ناك نإو ؛لالعإ

 .نزولا

 .قاحلإلاب ىنعملا ريغتي دقو .معألا بلاغلا يف اذه )١(
 ةفلاخملا «للمش»و .«لقح» : ىنعمل ةفلاخملا «لقوخ» :وحن

 .«لمش» ىنعم

 امأ .يسايقو ءّيعامس :نابرض قاحلإلاو
 .ىبعج» :وحن .فلألاب هنم ناك اف .ّيعابسلا

 ؛«لورهو ,لقوح» :وحن .واولاب وأ ؛«ىقلس

 ناك اهف ىسايقلا اًمأو .«رطيِب» :وحن ءايلاب وأ
 :يأ) «للمش» :وحن .يثالثلا مال ريركتب

 :(رمشَو عرسأ

 ىلإ ءوجللا نم يساسألا ضرغلا نأ ودبيو
 عجسلا عم مءالتيل ملكلا فييكت بابلا اذه

 .رعشلا وأ
 تالاح لثمت ةقحلملا نازوألا نم ريثكلاو
 وختا ةدياح ءاننأ نم لامفأ هيف تما
 نم) «عموص»و .(راطيبلا نم) «رطيي»

 لعلو .(ةوسنلقلا نم) ةيسلقو .(ةعموصلا

 باب يف ةاحنلا اهركذ يتلا دهاوشلا ضعب

 .هيلع يه امك الَمأ َتعِضَو .قاحلإلا
 ةدايز غيوستل بابلا اذه ةاحنلا مدختساف

 ىلإ اهب لوصولا ليبس يف اهفورح ضعب

 .مجاعملا يف اهعضو ىلع دعاسي ضرَتفم رذج

 «رهد» كانه سيل ذإ «لورهو ,روهد» :وحن

 ل الصأ «لره» الو .«ر وهد» ل الصأ

 .«لوره»

 :يذلا

 لصوتي .لقاعلا ركذملا درفملل لوصوم مسا

 :ةيآلا وحن لمجلاب فراعملا فصو ىلإ هب

 :رمزلا) «هَدْعَو انقَدَص يذلا هلل ٌدمحلا»
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 نيذلا

 اذه»ط :ةيآلا وحن .لقاعلا ريغ وأ .(4
 :ءايبنألا) «نودّعوت متنك يذلا مكُموب

 وأ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ١5
 :هانثم .ةلمجلا يف هعقوم بسح .رج وأ ,بصن

 ا ايش ةنيدللاوو انين «نادللا»

 ةةردغصمو .«نوؤاللا»و «نيذلا» :هعمجو

 قا لبق هضالا نأ ااذإ برتتز نفادللاو

 .اتعن «ةزئاجلاب زاف يذلا بلاطلا ءاج»

 .لوصوملا مسا :رظناو

 :ةيآلا يف «يذلا» برعأ نم مهنم :ةظوحلم

 1١1( :ةبوتلا) «اوضاخ يذلاك متضخو»

 هل لح ال نوكسلا ىلع اًينبم الوصوم افرح

 ,ردصمب ةلوؤم هدعب ةلمجلاو .بارعإلا نم

 لاق نم مهنمو .مهضوخك متضخو :ريدقتلاو

 يذلا ضوخك ًاضوخ :ريدقتلاو ,سنج اهنإ
 .اوضاخ

 ينبم لقاعلا ركذملا عمجل لوصوم مسا

 رج وأ ءبصن وأ .عفر لح يف .حتفلا ىلع

 يذلا دامب رهين الست اق يعرب دخ
 رضح»و «اوبسر نيذلا تدهاش»و «أوحجن

 مسا :«نيذلا») «اننوملعي نيذلا نوملعملا

 لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 يف هب لوعفم بصن لحم يفو .لوألا لاثملا يف
 .(ثلاثلا يف تعن عفرو ,يناثلا

 يتليبق يف «نيذلا» لّماعت :ةظوحلم
 ,ملاسلا ركذملا عمج ةلماعم ليقعو ليذش

 لوق وحن .ءايلاب ع تح فارلا عف رف

 :رعاشلا

 انسنانيبتشلا رع نذل 005

 ايهاب رات لطيشلا نعم

 :قاصلإلا

 :رحجلا يفرح يناعم نم وهو .لاصتالا وه

 نيفرحلا نيذه رورح نأ هانعمو .يفو .ءابلا

 .امهلبق امب اًيونعم وأ اًيسح قصتلا دق

 :ءاغلإلا

 :وحن ,ىنعمو اظفل بولقلا لاعفأ لاطيإ
 اهتاوخأو ٌّنظ :رظنا) «ٌمِئاق ٌتننظ ٌديز»
 لماعلا لمع فك هب داريو قلطي دقو .((')
 هام ابد :ةسفنأ ناك انه وحنا هومز: الغقل
 ال حتفلا ىلع ينبم دئاز ضام لعف «ناك»)

 فك وه وأ ؛(ربخ الو مسا الو هل لعاف

 هللاب ىفك» وحن .ًأظفل ال ىنعم لماعلا لمع
 ظفل رع هدناث رع فرع ءابلا) «أديهش

 (هل قلعتم الو .ةلالجلا

 فلأ .قالطإلا فلأ .فلألا
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 ثينأتلا فلأ .ةروصقملا ثينأتلا
 ...ميخفتلا فلأ ,ةدودمملا

 .بابلا اذه يف لوألا فرحلا «أ» :عجار

 هع

 :ىفلا
 :ىقأت

 مِلَع :ىنعمب .نيقيلا لاعفأ نم العف - ١
 ,ربخو أدتبم امههلصأ نيلوعفم بصني .دقتعاو
 «نيَلاض مهءابآ اًوَقْلأ مهنإ» :ةبآلا وحن
 لوأ هب لوعفم :«مهءابآ») (19 :تافاصلا)

 بوصنم ناث هب لوعفم :«نيلاض» ...بوصنم
 لاعفأ :رظنا .(ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 .«اهتاوخأو نظ» يف نيقيلا

 ءيثلا ٌباصأ :وأ ,«دجو» ىنعع - 5

 وحن :ادحاوا دي الوعفم بصني هب ٌرْفْظَو

 «بابلا ىدل اهديس ايفلأو» :ةيآلا
 .هأدجو :يأ («06 :فسوي)

 :ةّيبرعلا تاجهللا باقلأ
 .ةيب رعلا تاجهللا :عجار

 :ءاللا

 .يئاللا :رظنا «يناللا» يف ةغل

 يتاللا وأ تاللا

 :نوؤاللا

 ىذلا :رظنا .عفرلا ةلاح يف «يذلا» عمج

 :يئاللا

 ,00ثنؤملا عمجب صتخم لوصوم مسا

 وأ بصن وأ عفر لح يف نوكسلا ىلع بم

 ٍتَءاج» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم بسح رج
 ٍتءاج» و .(لعاف :يئاللا) :ةنحاجت يئاللا

 (تعن :يئاللا) «نحجن يئاللا ٌتابلاطلا

 لوعفم يئاللا) «نحجن يناللا تلهاش و

 .لوصوملا مسالا :رظنا .(هب

 :نيئاللا

 .رجلاو بصنلا يتلاح يف «يدلا» عمج

 .يدلا :رظنا

 ىف. رضنكلا قت وقع لويس ونت عنا
 ىنعب .«يناللا» ىف نوكسلا ىلعو .«تاللا»

 عمجب صتخملا «ىلألا» لح «يئاللا» لحت دق )١(

 :رعاشلا لوق وحن .ركذملا

 ه0 نمأب  انؤابآ اف
 اروجحلا اودهم دق ءاللا انيلع

 عمج ريمض دوع ليلدب «للألا» ناكم «يئاللا» عقوأف

 .اهيلع روكذلا
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 هةهنيم
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 اتللا

 .يناللا :رظنا .اهبارعإ برعتو «يناللا»

 :اتللا

 .ناتللا :رظنا .«ناتللا» يف ةغل

 ب

 :ناتللا

52000 
 عفريف ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعي

 لوقي نم مهنمو .ءايلاب رجيو بصنيو .فلألاب

 ىلعو .عفرلا ةلاح يف فلألا ىلع بم هنإ
 لوقلا اذهو ,رجلاو بصنلا يتلاح يف ءايلا

 ديول الو فيعض

 نونلا لئابقلا ضعب فذحت :ةظوحلم

 :لطخألا لوق وحن «ناتللا» نم

 تيت تولوز ودل. اهلا ايه

 ميمص مهلًرْخف ليقل

 :ايتللا

 :رظنا .اهبارعإ 50 «يتلا» ريغصت

 مسا ,(«يتلا» ريغصت) «”اّيللا» عمج

 بسح برعيو رسكلا ىلع ينبم لوصوم

 .يتلا :رظنا .ةلمجلا يف هعقوم

2 
 :نيتللا

 .رحلاو بصنلا يتلاح يف «ناتللا» يه

 .ناتللا :رظنا

ّ 
 :ناذللا

 مسا .(يذلا :رظنا) .«يذلا» ىنئثم

 .هلمجلا »يو

0 50 
 يتلاح يف ءايلا ىلعو .عفرلا ةلاح يف فلألا

 الو فيعض لوقلا اذهو .رجلاو بصنلا

0 9 
 0 بسك 7 هر

 .هذي ون

 'َى
 :نوذللا

 .(ةظوحلم) نيذلا :رظنا

2 

 :ايذللا

 :رظنا .اهبارعإ برعتو «يذلا» ريغصت

 .يدلا

24 

 :نايذللا

 برعت ,2(«يذلا» ريغصت) «ايذللا» 5
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 .ناذللا :رظنا .«ناذللا» بارعإ

-َ 

 :نيّذللا
 ,رجلاو بصنلا يتلاح يف «يذلا» ىئم

 :رظنا) .ةلمجلا يف اهعقوم بسح نر
 .حصألا ىلع .ءايلاب ةبوصنم يهو .(يذلا

 لحم يف ءايلا ىلع ةينبم اهنإ لوقي نم مهنمو
 .رج وأ بصن

 :نوُيذللا

 ةلاح يف («يذلا» ريغصت) هاّيذللا» عجج
 واولاب عوفرم وأ ,واولا ىلع ينبم مسا .عفرلا
 برعت .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 .يذلا :رظنا .ةلمجلا يف اهعقوم بسح

 :نييّذللا
 ىتلاح يف («يذلا» ريغصت) هاّيذللا» عمج

 بوصنم وأ .ءايلا ىلع قيم رجلاو بصنلا
 برعت .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب
 .يذلا :رظنا .ةلمجلا يف اهعقوم بسح

 :مهللا
 ُمُهَللا لقط :ةيآلا وحن .هللا اي :ىنعب

 خ2

 ُمُهَللا

 ىلع ّينبم ىدانم ةلالجلا ظفل :«مهللا»)
 ءادنلا لعفل هب لوعقم بصن لحم يف مضلا

 فرح نم ضوع فرح ميملاو .فوذحملا

 ال حتفلا ىلع ينبم .فوذحملا «اي» ءادنلا

 ظفل نم لدب :«رطاف» .بارعإلا نم هل لح
 وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .ةلالجلا

 رورجم هيلإ فاضم :«تاومسلا» .فاضم
 فرح واولا :«ضرألاو» .ةرهاظلا ةرسكلاب

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع بم فطع

 رورجم فوطعم مسا :«ضرألا» .بارعإلا

 لحم يف «مهللا» ةلمجو ةرهاظلا ةرسكلاب

 ةظفل لمعتست دقو .(لوقلا لوقم بصن

 :«مهللا»

 ٌرفغا مهللا :وحن ,يقيقحلا ءادنلل - ١
 .«انبونذ

 ,عماسلا نهذ يف باوجلا نيكمتل - ١

 ديزأ» :كلأس نل .«معن ,مهللا» :كلوق وحل

 .«؟قرس يذلا

 مهنأك .ءانثتسالا ةردن ىلع ةلالدلل - *
 :وحن ؛هدوجو ِتابثإل هلاب اورهظتسا هرودنل
 بولسألا اذهو .«اذك نوكي نأ الإ مُهَللا»
 .برعلا مالك يف عئاش

 يف ةدّدشملا ميملا نيب عمجي دق :ةظوحلم
 ءادنلا فرح نم لدب يه يتلاو «مهللا»

 يبأ لوق وحن .فرحلا اذهو .«اي» فوذحملا

 :(تلصلا يبأ نب ةّيمأ وأ) يلَذْلا شارخ
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 يتاوللا

9 2 
 ين -

 الا .ثدنح. كة“ 1517 نإ

 مهلحلا انني ميلا اني ثْرَتعَد

 : يتاوللا

 برعتو «يناللا» نقعم لوصوم مسأ

 .يئاللا :رظنا .اهبارعإ

0 

 0 مح

 :يتأت

 ريمضو «ىلإ» رجلا فرح نم ةبكرم - ١
 .«ةدشلا نمز يف يلإ ٌتنج» :وحن ,ملكتملا

 :وحن ,لبقأ :ىنعب رمأ لعف مسأ - ؟

 مسا :«يلإ») «كوخأ انأف ,يفولا هنأ :يلإ»

 ريمض هلعافو حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف
 .(تنأ :هريدقت او هيف راتسم

 ريمضو «ىلإ» رجلا فرح نم ةبكرم - ١

 «كيلإ تئج» :وحن .درفملا بطاخملا
 ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح :«كيلإ»)

 .«تنج» لعفلاب قلعتم ,بارعإلا نم هل لح
 يف .حتفلا ىلع بم لصتم ريمض فاكلاو
 .(ةفاضإلاب رج لح

 :رمأ لعف مسا - ؟

 .امزال نوكيف «دعتب ا»و "» حنتا» ىنعب -

 رورجملاو ٌراجلاب ًابوحصم ناك اذإ كلذو
 لعف مسا :«كيلإ») «ينع كيلإ» :وحن «ينع»

 ريمض هلعافو .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم رمأ

 تاو ةةريزقتا ابوهو لاف

 يلإ» :وحن ءامزال نوكيف «لبقأ» ىنعب -
 .«حجانلا اهنأ
0 

 .«باتكلا كيلإ» :وحت

14 

 :مأ

 اذإ ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعت ةملك

 اهيف حصي .ُتَيدونو ملكتملا ءاي ىلإ تفيضأ
 .«بأ» يف اهرظنا .تاغل رشع

 :هللا مإ .هللا مآ
 هللا نميا :رظنا .«هللا نميا» يف ناتغل

 1 ًء
 ,ةلصتم :نامسق يهو .فطع فرح

 عئاشلا هدخ» ىنعمب «كيلإ» لابعتسا ءىطخُي نم مهنم )١(

 رصع يف برعلا مالك يف دري مل كلذ نأ ةّجحب .مويلا

 مسا ىنعملا اذه مدختسن نأ هدنع حيحصلاو .جاجتحالا

 .«كنود» لمعفلا
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 ما

 (ةلصفنم :وأ) ةعطقنمو

 ام نوكي يتلا يه :ةلصتملا مأ -أ
 ينغتسي ال ثيحب .نيلصتم اهدعب امو اهلبق

 كلغ قردع يرعو: نطل نع انهدخأ

 ,بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع ًاينبم
 :دعب عفتو

 ىلع ةلخادلا ةيوستلا ةزمه امإ ١-

 ةلمجلا هذه نوكتو .ردصمب ةلوؤم ةلمج
 ًءاوس» :ةيآلا وحن .نيتّيلعف اهيلع ةفوطعملاو
 (3 :ةرقبلا) «مُهُرِذْنت مل مأ مهتْرَدنأ مهيلع
 رظناو .همدعو راذنإلا مهيلع ءاوس :يأ)

 وأ .(ةيوستلا ةزمهه يف ةيآلا هذه بارعإ
 :رعاشلا لوقك .نيتيمسا
 اكان د لاطا ثللو

 عقاو نآلا لسه ما .ءانث قوما

 مُكْيلع ًءاوس# :ةيآلا وحن .نيتفلتخم وأ

 :فارعألا) «نوتماص متن 1 ْمُهوُمْرَعَد

1). 

 بو اهب بلطي يتلا ةزمهلا دعب اًمإو - ١
 2 8 .: ىف هعأع

 ُدَسا متناا» :ةيآلا وحن .'''نييعتلا «مأ»

 «مأ» نع نييعتلا ةزمحلابو اهب داري يتلا «ْمأ» قرتفت )١(
 :اهنم هوجوب .ةيوستلا ةزمه دعب ةعقاولا

 «مأ» سكعب ًاباوج بلطتت نيبعتلل يتلا «مأ» نأ -أ
 .ةيوستلا ةزمه دعب ةعقاولا

 قيدصتلل لباق ريغ ءاشنإ اهعم مالكلا نأ - ب
 .ىرخألا «مأ» فالخب .بيذكتلاو

 :تاعزانلا) .«؟اهانب ٌءاَيَسلا مأ اقلخ

 نب دوسألا لوق وحن .ةزمهلا فذحت دقو("

 2 0 .٠ ىممحلا رفعي

 ايراد.:تنك نإو: يردأ اه كرم

 رقم نبأ ثيعش مأ مهس نبا تْيَعَش
 ...ثيعشا :ريدقتلا

 فالخب يتلا يه :ةعطقنملا مأ - ب
 امو اهلبق ام نوكي نأ يضتقت ال - ةلصتملا مأ

 ةزمه دعب نوكت الأ اهتمالعو .نيلصتم اهدعب
 ال «لَب» ك يهو .ةيوستلا وأ .ماهفتسالا

 الإ فطعت ال يهو .بارضإلا ىنعم اهقرافي
 ُمُكلو ُتانبلا ُهَّل مآل :ةيآلا وحن .""0لمجلا
 .تانبلا ُهَلَأ ْلَب :يأ .(275 :روطلا) «نونبلا

 بارضإلا عم تنْمضت ةئيركلا ةيآلا هذه يفو
 .ٌّيراكنإلا ماهفتسالا

 .ضحملا ربخلا دعب هذه «مأ» يتأتو

 ال باتكلا ليزنت 8 :ىلاعت هلوق وحن
 نولوقي مأ نيملاعلا بر نم هيف ٌبير
 دعب وأ .(؟  "؟ :ةدجسلا) #هارتفا

 :ىلاعت هلوق وحن .ماهفتسالا ريغل ةزمه

 ةعقاولا ةلمجلاك .درفمب لوؤت ال اهدعب ةلمجلا ْنأ - ج
 .ةيوستلا ةرمهو «ما» دعب

 اهدعب يتلا ةلئجلاو .ءادتبا فرح اهبارعإ حصيو )١(

 .بارعإلا نم اهل لح ال ةّيئادتبا
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 ام

 ديَأ مهل ْمأ اهب نوشمي ُلُجْرَأ ْمُهلأَ
 ةزمهلا) ١16( :فارعألا) «اهب نوشطبي

 دعب وأ .(يفنلا ةلزنمب يهف .راكنإلل انه

 :ىلاعت هلوق وحن .ةزمهلا ريغب ماهفتسا

 لَه ْمَأ ريصبلاو ىمعألا يوتْسَي لهه
 «رونلاو تاملظلا يوتست

 ١7(. :دعرلا)

 ا
 - 17 .ةّيليصفت ١- :نيهجوب ىتأت

 .ةيطرش
 ىلع ينبم فرح :ةيليصفتلا اَمِإ -أ

 :ديفيو .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ديز امإ ينروزيس» :وحن .كشلا - ١

 ةقوبسم نوكت ةلاحلا هذه يفو لاس امإو

 .ةيربخ ةلمجب
 نورخآو» :ةبآلا وجن ,ماهبإلا - ؟

 ٌبوتي امإو ٍمُيّذعي اَمإ هللا رمأل َنوَجِرُم
 ةلاحلا هذه يفو ٠١6( :ةبوتلا) «مهيلع

 اًمإو سردت نأ اًمإ» :وحن ,رييختلا -

 6 سستم نأ
 امإو ًاحافت اّمِإ ّلك» :وحن ,ةحابإلا - غ

 ةقوبسم نوكت ةلاحلا هذه يفو ,«اصاجإ

 .رمأ ىلع لمتشي مالكب

 ًاركاش اّمإ» :ةيآلا وحن .ليصفتلا - 4
 .(" :ناسنإلا) «ًاروفك اًمإو

 واولا عم ابلاغ هامإ» نر :ةظوحلم
 ركذب .ةيناثلا «اّمإ» نع ىنغتسي دقو .ةفطاعلا

 نيناوق مّرتحت نأ اًمإ» :وحن ءاهنع ينغي ام
 .«اهنم جرخاف الإو .ةسردملا

 «نإ» نم ةبكرم :ةّيطرشلا اّمإ - ب
 وحن ,ةيفانلا «ام»و ,ةّيطرشلا
 ينبم طرش فرح :«نإ» :«اما») .«كصصاقأ

 «ام» .بارعإلا نم هل لحن ال نوكسلا ىلع

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح
 موزجم عراضم لعف :«سردت» .بارعإلا

 ريمض هلعافو .طرشلا لعف هنأل نوكسلإب
 :ةدلمم انا وبما :ةريدقت اووف رقم

 باوج هنأل نوكسلاب موزحم عراضم لعف
 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو طرشلا

 9 و

 سردت امإ» :

 اهل لح ال «كصصاقأ» ةلمحو .«انأ» :هريدقت“

 ريغ مزاج طرش باوج اهنأل .بارعإلا نم
 .(«اذإ» ب وأ ءافلاب نرتقم

 ع
 :اما

 حاتفتسا فرح - ١ :هجوأ ةعبرأب يتأت

 ىنعب» - 7 .ضرع فرح - 1 .هيبنتو

 ماهفتسالا ةزمه نم ةبكرم -غ ةانحا

 .ةيفانلا «أم»و

 غ8 ١



 فرح :ةّيهيبنتلا ةّيحاتفتسالا اَمأ -أ
 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم
 :رعاشلا :لوق وحن :مسقلا لبق رثكبو
 يذلاو كحضاو ىكبا يذلاو اما

 رسمألا هرمأ يذلاو ايحأو تامأ
 فا :ىنعملاو ,مسقلل «يذلاو» يف واولا)

 (...ىكبأ يذلاب

 ينبم فرح :ضرعلل ىتلا اَمَأ - ب

 ديفت .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 ,ةيلعف ةلمج ىلع الإ لخدت الو .نيلب بّلَطلا
 .«مكلابعأ يف اوحجنت نأ نوديرت امأ» :وحن

 ظفل :«اقح» :ىنعب يتلا اَمأ - جا
 ةيمسالا امور ماهعتسالا وزع نب بكرت
 اسيوي 000 اأو وجت ءاقعب .قدف يتلا
 ني ماهفتسا فرح ةزمهلا :«امأ») «؟رصتنا
 :«ام» .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا

 («رصتنا» لعفلاب قلعتم .هيف

 ماهفتسالا ةزمه نم ةبكرملا اَمأ - د
 :ةيفانلا «ام»و

 برعتو انه «ام» لمعت الو .«الأ» ىنعب
 نم هل لح ال نوكسلا ىلع اًينبم يفن فرح
 .(؟ ةذم ٌدنم كتلباق اَمأ» :وحن ,بارعإلا

 ليبكتو 5207 ىنعمب ىلا «اَمأ» دعب هنأ هزه حتفت )1(

 .ةيحاتفتسالا «امأ» دعب
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 :اذك ّرمألا نأ امأ
 ةزمهلا :«امأ» :يلاتلاك برعت ةرابعلا هذه
 يف نوكسلا ىلع ؛ ينبم فرظ ا ,ماهفتسالل

 فرح «نأ» .مدقم ربخب قلعتم «ءبصن لحب

 بوصنم «نأ» مسا :هّرمألا» ...لعفلاب هّبشم
 ةمضلاب عوفرم «ْنأ» ربخ :«اذك» .ةحتفلاب
 لّوؤملا ردصملاو .رّذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا
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 .رخؤم ادتبم عفر لحم يف اهيلومعمو «نا» نم

 :امأ
 ,ايئاد ديكوتلاو طرشلا ىنعم هيف فرح

 لئاسلا اًمأو» :ةيآلا وحن .ًابلاغ ليصفتلاو
 :ىحضلا) «رهنت الف

 هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم طرشو ليصفت
 مدقم هب لوعفم :«لئاسلا» .بارعإلا نم

 يف عقاو فرح ءافلا :«الف» .ةحتفلاب بوصنم

 نم هل لح ال حتفلا ىلع بم طرشلا باوج

 ىلع ينبم مزجو يمن فرح :«ال» .بارعإلا
 :«رهنت» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 ريمض هلعافو .نوكسلاب موزجب عراضم لعف

 ال» ةلمحو .تنأ :هريدقت ايرون هيف راتسم

 باوج اهنأل ,بارعإلا نم اهل لحم ال «ٌرهنت

 اهنإف ةيورعلا اَمأ» :وحنو .(مزاج ريغ طرش
 :«ةبو رعلاا» .اهبارعإ قبس :«امأ») .«انراعش

 ءافلا :«اهنإف» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 فرح :«امأ») 6



 ةلامإلا

 ندا هال عنا نط يظر جو
 ينبم بصنو ديكوت فرح :«نإ» .بارعإلا

 :«اه» .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لاف ريمض
 عوفرم 00 :«انراعش .«نإ» مس

 ريمض «ان» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةيضلاب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ّينبم لصتم
 عفر لحم يف «انراعش اهنإف» ةلمحو .ةفاضإلاب

 لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو .«ةبورعلا» ربخ

 .«امههم» نع ةبئانلا «امأ» باوج مزج

 ةبورعلاف ء يش نم نكي اهم :ريدقتلاو

 .«انراعش

 «امأ» باوج نارتقا بجي :ةظوحلم

 ىلع تلخد اذإ الإ .ةطبارلا ةدئازلا ءافلاب
 :ةيآلا رحل ءاهب نرتقم فودحم لوق لعف

 دعب مرفأ ا تدوسا نيذلا 8

 598 «امأ» لمعتستو .مترفكأ :مهط 5

 :ةيآلا وحن .راركتلا اذه كرت زوجي هنأ الإ
 > 0 ىلا اا 1 د

 ام نوعبتيف .غيز مهمولق يف نيذلا امافإ»

 .(, :نارمع لآ) 4« ةنتفلا ًءاغتبا هنم هباشت

 بصن ١

 :ةلامالا

 عيمج ةغل تسيل يىهو .ةرسكلا ةهج ىلإ
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 ال .مهنم ليلقلا الإ .زاجحلا لهأف ,برعلا

 مه ةلامإلا ىلع ًاصرح برعلا دما

 نم مهرواج نمو ,دسأو ءسيفو .ميمع اونب

 نيب قسانتلا اهنم ةياغلاو .دجن لها

 نيسحتو ءاهتابغن براقتب كلذو .تاوصألا

 رع ارب راج ى اهسلع عج
 لاعفألاو ةبرعملا ءامسألا يف الإ ةلامإلا
 لاعفألاو ,ةينبملا ءاسألا اَمأ .ةفّرصتملا

 .ًاعابس الإ ةلامإلا اهلخدت الف .ةدماجلا
 لامثف .فلألا لبق ىتلا ةحتفلا لاقو

 :اهنم ,ةدع عضاوم يف ءايلا ةهج ىلإ فلألا

 ةلّدبمو ةفّرطتم فلألا نوكت نأ ١-

 .«ىرتشا ,ىده» :وحن .ءاي نم

 وحن .ءايلا لبق فلألا عوقو - ١

 .«نياع ءرياس ,عياب»

 اهم ةلصتم ءايلا دعب فلألا عوقو - '*

 .فرحب اهنع ةلصفنم وأ .«نايع .نايب» لثم

 لثم .ءاهلا امهدحأ نيفرحب وأ .«نابيش» :لثم
 .«اهتيب»

 وحن .ةرسك دعب فلألا عوقو - غ

 .«حئاف ,حجان .ملاع»

 ةلصفنم ةرسك دعب فلألا عوقو - 0

 وأ .«باتِع ,باتك» :لثم ,.دحاو فرحب اهنع
 اهمركي» :لثم .ءاهلا اهدحأ نيفرحب

 ,«حاتفم» :لثم ,نكاس امههدحأ وأ .«اهبرضي

 نكات فقرعو :ءاحلا' ابحت قرعأ ةثالثي وأ



 .«امهرد» لثم

 ريغ ءارلا يه فورح ةينامث ةلامإلا عنمو
 :يهو .ةعبسلا ءالعتسالا فورحو .ةروسكملا

 نا را ور هلك نال د م
 ءارلا نوكت نأ ةروسكملا ريغ ءارلاب ةلامإلا

 لثم ءاهيلع تمدقت ءاوس .فلألاب ةلضتم

 عنمتو .«رانم» :
 تناك ماوس ةلاضإلا :ةالفتسالا فورح
 اهنأ ىلع ءاهنع ةرخأتم مأ فلألا ىلع ةمّدقتم
 نأ ةلامإلا اهعنمل ٌطرتشا ةمّدقتم تناك اذإ
 ةلابف هرئاطو هوس .كلألاب ةلصتس رك
 مارا :وحن .دحاو فرحب اهنع ةلصفنم وا

 ًارخأتم ءالعتسالا فرح ناك اذإ اّمأ ؛«رئاوط
 نأ ةلامإلا عنمل طرّتشُي هنإف .فلألا نع
 .«رخام .رخاف» :وحن .فلألاب ةلصتم نوكت

 ,غلاب» :وحن .دحاو فرحب اهنع ةلصفنم وأ

 وحن :ترخات مأ .«بكار»

 .«قعان

 ةروتتكملا ناغ ءارلاو: ةرويتكملا ءارلاو
 يف اهتفيظو ءادا يف ءالعتسالا فورح عنمت

 .«راربألا ٌباتك .مهراصبأ» :وحن .ةلامإلا عنم

 ريغ ةزئاج ةلامإلا :ةمهم ةظوحلم
 رفاوت عم ليي الأ ئراقلل زوجي كلذل ,ةبجاو
 .ةلامإلا طورش

 :مامأ

 ائيش نأ ىلع ةلالدلا انعم ناكم فرظ

 كممامأ

 .اهبارعإ 506 «(«تحرر ماكحأ اهل .ء يش مادق

 .اهناكم «مامأ» اهتلثمأ يف ًاعضاو .تحت :رظنا

 :امامأ
 ,ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هيف لوعفم

 .«اماما ٍشما» :وحن

 :كمامأ
 :يتأت

 ريمضو «مامأ» فرظلا نم 6 ١-

 ةتطفاتأ لراطلاو“ وفن ىقرقملا طاقم

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«ةلواطلا»)

 ةحتفلاب بوصنم ناكم مر :«مامأ»

 :هريدقت فوذحم ربخب قلعتم .ةرهاظلا

 كم نيل كاكا وردت انتم وهو ا ةدوحوت

 (ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا ىلع ينم

 :مدقت : ىنعمب رفا لعف مسا - ؟

 :بطاخملا بسحب هعم فاكلا فّرصتتو

 .مكمامأ .امكمامأ .كمامأ ,كّمامأ :لوقتف
 اديس رمأ لعق نتا هفلماكب تركت ومد نكفانا
 ىلعو .«نكمامأ»و «كمامأ» يف حتفلا ىلع

 يف نوكسلا ىلعو .«كماما» يف ةرسكلا
 بسحب لعافلا رّدقُيو .«مكمامأ»و «اكمامأ»

 رمأ لعف مسا :«مكمامأ» :وحن .بطاخملا

 هيف رثتسم ريمض هلعافو نوكسلا ىلع ىنبم



 عانتمالا

 لعف مسا :«كمامأ» .متنأ :هريدقت اروعنو

 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو ...رمأ

 .تنا :هريدقت

 :عانتمالا

 «ول» يناعم نم وهو .لوصحلا رع

 .امههعجارف .«الول»و

 :ةغلابملا ةَلثْمَأ
 .ةغلابملا ْغْيِص :رظنا

 م درع
 :ادما

 يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ
 .«أدمأ ترو ف تلمع :وحن

 ع
 :رمألا

 ىلعأ وه نمت رداص ءيث لعف بلط وه

 فدأ نم ناك نإف .هنم لقأ وه نم ىلإ ةجرد

 ىلإ واسم نم ناك نإو .«ًءاعد» يمس .ىلعأل
 :يهو .غيص عبرأ هلو .«أسابتلا» ع .هريظن

 كابأ مركأ» :وحن .رمألا لعف - ١
 1 عع
 .رمالا لعف :رظنا .«كماو

 مالب نورقملا عراضملا لعفلا - ؟

 ل قا ةتعانلط كلو وجيت ربصمألا

 .«كتاماهتها

 مكيلع» :وحن .رمألا لعف مسا - '1

 .قدصلا اومزلا :يأ .«قدصلا
 ىرمألا لعف نم بئانلا ردصملا -

 ىلع اوربصا :يأ .«هراكملا ىلع ًارْبَص» :وحن
 .هراكملا

 :رمألا يناعم نمو

 لك نم لاخ بلط وهو .داشرإلا - ١

 .داشرإلاو حصنلا ىلإ فدهي .مازلإو فيلكت
 .«بذكت ال» :وحن

 نيب بطاخملا رييخت وهو .رييختلا - "

 .«اهتخأ وأ ادنه

 مهوتي نيح نوكتو .ةحابإلا - '"*
 نوكيف .هيلع روظحم لعفلا نأ بطاخملا

 يف هيلع ٍجَرَح الو .لعفلاب هل ًانذإ رمألا
 اوبرشاو اولكو» :ىلاعت هلوق وحن .كرتلا

 طيخلا نم ضييبألا طيخلا مكل َنيبتي ىتح

 ١81(. :ةرقبلا) «رجفلا نم دوسألا

 ىلإ بلطلا وهو .زيجعتلا - ؛
 فادح «ليتتتلا :ةيشأ سأ ديف تطاخلملا

 قدزرفلا لوق وحن .هزجعو هفعض راهظإ

 :ريرجل
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 هيف يذلا باطلا وهو 5 - 6
 ام هنإ متئش ام اولمعا# :ةيآلا وحن .ديعو
 5١٠(. :تلصف) « ريصب نولمعت

 يف ريرج لوق وحن .ريقحتلا -1
 :قدزرفلا ءاحه

 ارطعو ةرمججو ةنحتك اود

 . لاير ازعب قوز يلف كانوب نشل

 :ةغيصلاب رمألا

 ىلع ةلخادلا رمألا مالب غوصملا رمألا وه
 ًافاكي» :وحن .مولعملا بطاخملا ريغل لعف

 لمف «أناكي» .مزج فرح ماللا) هديز
 :«ديز» .نوكسلاب مور لوهجملل عراضم

 .(ةمضلاب عوفرم «أفاكي» لعاف بئان

 :ؤرمأ

 .ةلمجلا ىف اهعقوم بسح 5 ةملك

 ةفرطتملا ةزمها ةكرح عبتت اهيف ءارلا ةكرحو
 اذه» :وحن ,عفرلا ةلاح يف مضتف .'''اهيف

 :وحن .بصنلا ةلاح يف حتفتو .«ؤرما

 نم مهنمو .اهاوحأ عيمج ين اهحتفي نم برعلا نم )١(

 نيف

 رحت را اةلاجي ىو تكتو ءارما تدهاضو

 ةزمه (ىلوألا) اهتزمه .«ىئرماب تررعف

 ةدعاق بسحب ةريخألا اهتزمه بتكتو ءلصو

 .ةقباسلا ةلثمألا يف امك ,ةفّرطتملا ةزمه لا

 نا

 .ةليلب كموي لبق 37 7 هم هيا 59

 وأ ألا :نيولأ) ثَعم وأ :ةيساملا ميا

 (سمألا) «لأ» اهبلحد وأ .(سيمأ) ترغص

 بسح 59 .ةبرعم نوكتف 5 وأ

 نامزلا ىلع تلد اذإف .ةلمجلا ف اهعقوم

 ءافرظ تناك .«يف» اهمامأ عضن : : نأ -

 ينبم فرظ « سمأ») « سمأ 0 :وحن

 قلعتم .هيف لوعفم بصن لح يف رسكلا ىلع
 برعت .كلذ ادع اميفو .(«تدهاش» لعفلاب

68 0 

 لحم يف رسكلا ىلع ىنبم مسا :« سمأ»)

 سمألا ىضم» وحنو ,(«ىضم» لعاف عفر

 عوفرم «ىضم» لعاف :«سمألا») «همومه
2 

 .(ةمضلاب
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 ء.؟

 ىسما

 «سمأ» 50 نم برعلا نم :ةظوحلم

 - ةبرعم مهدنع يهف  فرصني ال ام بارعإ

20 0 

 انين لاستلا لضم يباع
 ةحتفلاب رورحي هيلإ فاضم :«اسمأ»)

 .فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم اض

 .(عابشولل فلألاو

 ل ع
 :يتأت

 وحن :ءانفتملا تفو

 ىلع قي صقان نضام لعف :«ىسمأ»)
2 .8 8 ٌّ 0 

 مسأ :«ديز» .رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا

 :«اضيرم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ىسمأ)»

 م 7 8

 «اضيرم ديز ىسما» :

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «ىسمأ» ربخ

 .ايضام: لمعتس ذإ .«قّرضتلا ةّماثا نهو
 .لغاتف ساو: اردصتمو..:اربمأو ءاعزاضمو

 .اهتاوخأو ناك :رظناو

 لوخدلا ىنعب تءاج اذإ ءامات العف - ١
 نيح هللا ناحبسف» :ةيآلا وحن .ءاسملا يف

 ١7( :مورلا) «نوحبضت نيو. قوس

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :«نوسمت»)
 ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل

 .لعاف عقر لح يف نوكسلا ىلع فيم لصْنم
 .ةفاضإلاب رج لحم يف «نوست» لجو

 .(«نوسمت» لثم برعت هوا

 ىلع ينبم «ٌبجتسا» :ىنعم رمأ لعف مسا

 نوتنزا نيا لوف ونت نسفلا
 ىوهملا انيقاست نم ىدعلا ظيغ

 انيمآ :ٌرهدلا لاقف صن نأب اوعدف
 حتفلا ىلع بم رمأ لعف مسا :«انيمآ»)

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .(قالطإلل فلألاو)

 نبا نيع لوف وخنو:د(تنأ وزيققت' ايوعتو

 :ةعيبر يبأ

 اا ري

َ 
 :نيمأ

 .نيمآ :رظنا .«نيمآ» يف ةغل

 لع لهذي نلدقلاب ايبنم افرح ع5
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 .همسا هيمسيو لوألا بصنيف ربخلاو أدتبملا

 دير ءاداوحل فرخ ةييضو يناثلا عفربو
 ىلع ينبم بصنو ديكوت فرح :«نإ») «ذهتحي
 مسا :«أديز» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا

 :هدهتجي»: .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصتم هاه
 اذإو .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ
 وحن .اهلمع لطب .ةدئازلا «ام» اهب تلصتا

 ديكوت فرح هنآ :«اغإ») «ذهتجي ديز اعاد

 .بارعإلا نم هل لحن ال حتفلا ىلع بم
 .لمعلا نع دج فك دئاز فرح «ام»

 .ةرهاظلا ةنضلاب عوفرم ًأدتبم :«ذيز»

 اذإو .(ةرهاظلا ةيعلاب , عوفرم ربخ لهن

 :رظنا .اهاعإ رو ابلاغ ثم .تففخ

 حتف عضاوم رظناو .ةليقثلا نم ةفئخللا «نإ»

 .(3)«اهتاوخأو نإ» يف اهرسكو اهتزمه
 رثكي ,((معنا» قىنعع باوج فرح -5؟

 رصتنا له» :وحن لإ :تكسلا ءاهم هنارتقا

 ينبم باوج فرح :«ةناد) «ذنإ - ؟انشيج

 ءاطاو .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم فرح تكسلل

 .(بارعإلا نم

 :اهتاوخاو نإ

 تضعي ٍفرحأ يه :اهفيرعت - ١

 .نيحل نا | دا :يهو ,ربخلا عفرتو ًأدتبملا

 ف الك رظنا) .(لَع :وأ) لعل :تبل نأك

 اهتاوخأو نإ

 00 يلا ةيتدكملا فرحألا نق ان هذا

 :اهريخ فذح - ؟
 اننأ نوكي فذحلا اذهو .انايحأ: فرخألا
 هطرشف .زئاجلا فذحلا اَمأ .ابجاو اًمإو ًائاج

 تاملكلا نم يأ) ًاصاخ انوك ربخلا نوكي نأ
 ليلد هيلع لدن (نماخ نع احنا يتلا

 ها امس يلج لوك
 تلدبت ليمج اي :اولاقف ينوتا

 اهلعل تلقف ,الادبإ ةستيشت

 بجاولا فذحلا امأو .«تلّدبت اهلعل» يأ

 نم يأ) ًاماع ًانوك ربخلا نوكي نأ هطرشف

 كلذو .(قلطم دوجو ىلع لدت يتلا تابلكلا
 :نيعضوم يف

 اهيلو اذإ «يرعش تيل» دعب -أ

 يف حجنأس له يرعش تيل» :وحن .ماهفتسا
 يأ) يرعش تيل :ريدقتلاو «ناحتمالا

 .لصاح (يملِع

 ةلمج هبش مالكلا يف نوكي نأ - ب
 .«ةعاقلا ىف لضاحملا نإ» :وحن ءهب قلعتي

 فردتع ريقي ناك ونا زإلا فرست
 .(دوجوم :هريدقت

 و

 «لعفلاب ةهبشملا فرحألا» فرحالا هذه تيمس )١(

 ىنعم اهنّمضت اهوأ :رومأ ةسمخ يف لعفلا هبشت اهنأل
 اهئلاثو .يضاملا لعفلاك حتفلا ىلع اهؤانب .اهيناثو ,لعفلا

 - ينلعل  يننإ» :وحن .لعفلاك ةياقولا نون اهوبق
 .لعفلاك بصنلاو عفرلا اهلمع اهعبارو .«ينتيل  يناسع
 .قوف امف فرحأ ةئالث نم اهفيلأت اهسماخو
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 اهتاوخأو نإ

 بجي :اهربخو اهمسأ بيترت - *

 اهمسا نيبو فرحألا هذه نيب بيترتلا مازتلا

 اهمسا ىلع ربخلا مدقتي نأ زوجي الف .اهربخو
 اب هيلع الولدم افوذحم ناك اذإ الإ .اهيلع وأ

 نيمّدقتم رج فرح وأ .فرظ نم هب قلعتي

 رسعلا عم نإ :ةيآلا وحن .مسالا ىلع
 ,ربخلا لومعم اَمأ ١( :حرشلا) «ًارْسُي

 افرظ ناك اذإ .مسالا ىلع مدقتي نأ زاوكمق

 اديز كمان ناد وحن رع فرع اوورهرأ

 اننلعم ةععاتلا ف نإاوع هوست .."0كقاو

 .«شقاني
 هذه رخاوأب ةدئازلا «ام» قاحلإ -

 فرحألا ةدئازلا «ام» تقحل اذإ :فرحألا

 عجريف ."'لمعلا نع اهتفك لعفلاب ةهّيشملا
 امنأظ :ىلاعت هلوقك اربخو أدتبم اهدعب ام

 نأ ريغ ٠١4( :ءايبنألا) «ٌدحاو ُهلإ مكهلإ

 (حجرألا وهو) لامعإلا اهيف زوجي «تيل»
 تيل»و «وحصي وجلا اهتيل» :وحن .لامهإلاو
 .«وحصي وجلا

 ففخت نأ زوجي -أ :ناتظحالم - 6

 نونلا فذحب «نكل»و «اكذو نا دا

 هذهو .«نكل 5 نأك 8 نأ 5 نإ» لاقيف ةيناثلا

 فرظ «كمامأ» ...ينبم بصنو ديكوت فرح «نإ» )١(
 ةلمجلا هبشو .هيلإ فاضم فاكلاو ,ةيفرظلا ىلع بوصنم

 «فقاو» .بوصنم «نإ» مسا «اديز» .«فقاوهب قلعتم

 .حوفرم «نا» ربخ
 .«ةفاكلا ام» ىمست كلذلو )١(
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 .اهماكحأ

 اذا وهو كلغ هنا كمن اذا.
 كنظَنَل انإ» :ىلاعت هلوقك .لعف اهدعب ءاج
 نأ رثكيو .(77 :فارعألا) «نيبذاكلا نم
 هنم رثكأو ًاخسان ًاعراضم لعفلا اذه نوكي
 اهلدعب دا اذ[ مآ ءاضسات انتطان نكي" اف
 ديز ْنِإ» :وحن .اهامهإ بلاغلا ريثكلاف مسا
 اديز نإ» :وحن ءافاعإ لقيو ' ”!«ميركل
 مدل اهربخ نرتقي ,تلمهأ قىتمو .«ميركل

 «نإ» نيبو اهنيب 2؟ةقرفتلل ًابوجو ةحوتفملا
 لوخد لقيو 5 !سبللا عقب ب ال يك ةيفانلا

 .ّيفنملا ربخلا ىلع ةحوتفملا ماللا

 لإ اهلاعإ زوجي ال «َّنأ» تففش اذإ -
 ًافوذحم اهمسا نوكي نأ امهَوُأ :نيطرشب
 ريمض مسالا اذه رابتعا بلغألاو)
 ةلمج اهربخ نوكي نأ اهيناثو ."0(نأشلا

 عوفرم أدتبم «ديز» ...ينبم لمهم فرح «نإ» (")

 نم هل لحم ال بم فرح. ةقرافلا ماللا «ميركل»

 .عوفرم أدتبملا ربخ «ميرك» .بارعإلا

 .«ةقرافلا ماللا» ىّمسَت كلذلو (غ)
 :رعاشلا لوقك .ماللا كرت زاج .سبللا نمأ اذإ اَمأ (6)

 كلام لآ نم مُّيَضلا َةابا نبا انأ

 .نيداعملا مارك تناك كلام نإ

 «نإ»نوكت نأ عنمي وهو .حدم ماقم انه ماقملا نأل

 .اًمذ حدملا بلقنا الإو .ةيفانلا

 نع هب ىنكُي درفملا بئاغلا ريمض وه نأشلا ريمض (7)

 وه» :وحن .هنع ثيدحلا داري يذلا رمألا يأ نأشلا

 - هيبنتو رمألا ميظعت هنم ةياغلاو .«ميحر نيمألا ديسلا



 اهتاوخأو نإ

 حاتفما ربصلا نأ ملعأ» :وحن .ةّيمسا

 امإ ةففخملا «نأ» دعب ةلمحجلاو ' ”!«جرفلا

 مل نو تاكا .ةيلفف: و١: ةيمتا
 و

 «نأ» نيب "'لصفي نأ لضفألاف '”فّرصتُم

 هلوقك ,«دف» اههوأ :ءايشأ ةسمخ لعفلاو

 :ةدئاملا) «انتقدص دق نأ َمَلْعَنوط :ىلاعت
 وأ نيسلا) سيفنتلا فرح اهيناثو ١7(

 مكنم ُنوكيس نأ ملعإ) :ةبآلا وحن .(فوس
 ب يفنلا اهثلاثو 3١(., :لمزملا) « ىضرم

 بسحيأ» :ةيالا وحن .«ال» وأ «م» وأ «نل»

 ةادأ اهعبارو .(7 :دلبلا) «دحأ هري مل نأ

 بلاطلا دهتجا ول نأ ملعا» :وحن .طرشلا

 بئاغلا ظفلب الإ نوكي الو .ماهبإلا ةلازإو عماسلا
 نوكي نأ بارعإلا يف همكحو ءالصتم وأ الصفنم نوكيو

 لوعفم وأ .ناك مسأ وأ .سيلب ةهبشملا «ام» مسأ وأ أدتبم

 .دارفإلا مزالي هنأو .رئاضلا فالخب
 راتسم هلعافو .درجتلل عوفرم عراضم لعف «ملعأ» (0١1)

 فرح ةليقثلا نم ةففخ «نأ» ءانأ هريدقت او هيف

 ءاقتلا نم ًاعنم ركلاب كرحو ...ينبم بصنو ديكوت

 يأ «هنأ» ريدقتلاو .,فوذح نأشلا ريمض همساو .نيتكاس

 أدتبملا راخ :«حاتفم» .عوفرم أدتبم :«ريصلا» .نأشلا

 .رورجم هيلإ فاضم :«جرفلا» .فاضم وهو .عوفرم

 ربخ عفر لح يف ةيمسا ةلمج هربخو ًادتبملا نم ةلمحلاو

 .«جرفلا حاتفم رصلا هنأ ملعأ» ريدقتلاو .«نا»

 ةلمجلا تناك اذإ وإ ًادماج اهلعف ناك اذإ اَمأ (؟)
 لك ٌبسار ْنأ ملعأ» :وحن ,لصاف ىلإ جاتحت الف .ةّيمسا

 .«لساكتي نم
 قم ةقفخم مده :ةنأو نأ ناين انه قضافلا ةتئافزب (6)
 نك ركلا يهدي اذه: لاو ةسانلا ناو تلو هداف

 نأ تملع» :وحن مرش اهسماخو ع

 .«صصوق راثرث بر

 (؟)اهلامهإ 2 هناك تففخ 5 -

 .2 «نآ» 0
 1 7 م

 ابوجو تلمها .«نكل» تففخ اذإ -

 نكل ديز ءاج» :وحن .ةاحنلا روهمح دنع

 .«بئاغ دلاخ

 عقوأ ءاوس فوطعملا تبصن .لعفلاب ةهّبشملا

 «ناحجان ادمحو اديز نإ» :وحن .ربخلا لبق

 دقو انو حجان ًأديز نإ» :وحن .هدعب مأ

 (١)ربخلا لابكتسا دعب فطعلا دعب ام عفري

 .نويفوكلا بهذي اذه ىلإو (4)<
 ًارينم اردب نأك» :وحن .اهمسا تابئا زوج هنا الإ (6)

 .«اذه» اهريخو «اردب» وه انه «نأك» مساف «دجولا اذه
 هزاجأ دقف .ربخلا مات لبق .عفرلاب فطعلا اَمأ )١(

 ءاج ام اولوأو نويرصبلا هعنمو (هزيجن نحنو) نوُيفوكلا

 اونمآ نيذلا ْنِإ» :ىلاعت هلوقك .مهفلاخت ةلثمأ نم

 هللاب نمآ نم ,ىراصنلاو نوئباصلاو اوداه نيذلاو

 مه الو مهيلع فوخ الف ًاحلاص لمعو .رخآلا مويلاو
 «نوئباصلا» نأ ىلإ اوبهذف (15 :ةدئاملا) «نونزحي

 نيربخلا قفاوتل «نإ» ربخب ًءافتكا هربخ َفِذَُح أدتبم
 «رخآلا مويلاو هقاب نمآ نم» لعجت نأ كلو .ىنعمو أظفل
 اظفل نيربخلا قفاوتل «نوئباصلا» وه يذلا أدتبملل ًاربخ
 «نا» ربخ فذح ىلع .اهوجّرخ دق .ةيركلا ةيآلاف .ىنعمو
 «نوئباصلا» ريخ فذح ىلع وأ .«نوئباصلا» ربخب ءافتكا

 لوق يف اوبهذ ليوأتلا اذه لثم ىلإو .«نإ» ربخب ًءافتكا
 :رعاشلا -



 اهتاوخأو نإ

 نأ :ةيآلا وحن ربخلا فوذحم أدتبم هنأ ىلع

 ٌءيرب هللا ("”«ةلوسرو نيكرشملا نم

 .(7 :ةبوتلا)

 حتفت :اهرسسكو «نإ» ةزه حتف -1

 دعا: انكم لأ رمت عضاوم يف «نأ» ةزمه

 اهيلومعم نمو اهنم ردصم كبس ةحص وه

 عرش سفت اهنأ ىأ :(اهريخوب اهنمسا)
 عضوم يف اهدعب ام عم تناك اذإ - أ

 انْ انأ ْمهْفْحَي مل وأ» :ةيآلا وحن .لعافلا
 :توبكنعلا) «مهيلع ىلتُي ٌباتكلا كيلع

 .انلازنإ :يأ ١

 عضوم يف اهدعب ام عم تناك اذإ - ب

 ىلإ ا لق :ةيآلا وحن ٠ لعافلا بنان

 ١(. :نجلا) « نجلا نم ٌرفن عمتسا هنأ

 عضوم يف اهدعب ام عم تناك اذإ - ج

 ىرت كنأ هتايآ نمو# :ةيآلا وحن .أدتبملا

 .(55 :تلصف) «ةَعِشاَخ ٌضرألا

 عضوم يف اهدعب ام عم تناك اذإ - د

 ةعر ةييدللاب ىسننأ ني اوس

 اهأرق نمف .بصنلابو عفرلاب «هلوسر» أرقت )١(
 نمو .«هللا» ةلالجلا ظفل ىلع اهفطع دق نوكي بصنللاب

 فانكما فرغم الاولا لمجد :ثوكي عفرلاب اهأرق

 ,«نإ» ريخب ءافتكا فوذحم هريخ ادتبم 1

 لضفألاو .«أضيأ نيكرشملا نم ءيرب هلوسرو» :ريدقتلاو

 .نيكرشملا نم ّيبنلا ةءارب ديكوتل بصنلاب اهتءارق

١08 

 ل ايسا وأ أدتبم عقاو “ ”ىنعم مسا نع ربخلا

 5 سلا
 عضوم يف اهدعب ام عم تناك اذإ - ه

 مكنأ نوفاخت الو» :ةيآلا وحن .هب لوعفملا
 8١(. :ماعنألا) «هللاب متكر ثأ

 :وحن .رج فرح دعب تعقو اذإ - د

 هلا نفت هيذاك هنأ كن تيجعت
 .(6 :جحلا) «قحلا وه هللا ْنأب كلذ

 عضوم يف اهدعب ام عم تعقو اذإ -ر

 كنأو كداهتجا ينغلب» :وحن .عوفرمل عبات

 دلع اين تيلغو وح مودع وأ يفعل
 كنم تروح :وحن ءرورجمل وأ ا را كنأو

 .«دهتحي كنأو

 .خلا .... -:ح

 مص اذإ ءاهحتفو «نإ» ةزمه رسك زوجيو
 عضاوم يف كلذو ءردصمب اهكبس مدعو ءاهكبس

 :اهمهأ ةدع
 :ةيآلا وحن .ءازجلا ءاف دعب عقت نأ - أ

 نم بات ُمُث ةلاهجب ًاءوس مكنم َلِبَع ْنمِه
 :ماعنألا) «ميحر روفغ هنأف َحْلْضَأو هدعب
6). 

 سردلاك هريغب مئاق ءيش ىلع ّلد ام وه ىنعملا مسا )1١(

 ىلع لد ام وه نيعلا مساو .اهوحنو ةنامألاو داهتجالاو

 انه ةزاشأإلا قم ني الو هجن مئاق ءيش ىلع يأ .تاذ

 ةزه رك بجي .نيع مسا هنع ربخملا ناك اذإ هنأ ىلإ

 فنأو .ةزمه حتفب «دهتحي هنأ دمح» :تلق ول كنأل .«نإ»

 هنأل .ًاصقان ىنعملا ناكلو .هٌّداهتجا دمحم :ليوأتلا ناكل

 .تاذ مسا نع ىنعم مساب ربخي ال



 لوقك ,ةيئاجفلا «اذإ» دعب عقت نأ - ب
 :رعاشلا

 اديس ليق امك اديز ىرأ تنكو

 كاحيللا اننا ديه نأ لإ

 وحن «ليلعتلا عضوم يف عقن نأ -ج

 نكس كتالَص نأ مهيلع ٌلَصَر9ِ :ةيآلا

 ٠١7(. :ةبوتلا) 4م

 مال الو .مسق لعف دعب مقت نأ - د

 :ةبؤر لوقك .اهدعب

 .ّيبصلا كلايذ وبأ ينأ

 درفل ةيويسلم «واو» دعب عقت نأ -ه

 الأ كل نإ» : ةيآلا وحن .هيلع فطعلل حلاص

 اهيف أّمظت ال كْنُأإو .ىرغَت الو اهيف عوبجت
 1١8-111(. :هط) #ىحضت الو

 لاتعفأ نم لعف دعب عقت نأ - و

 وحن ,ماللا اهربخ يف سيلو .برلقلا
 .«جرفلا ٌحاتفم ربصلا ْنِأ ُتملع»

 عانتما دنع ًايوجو «نإ» ةزمه رسكتو

 :اهمهأ ةَدِع عضاوم يف كلذو .ردصمب اهكبس
 وحن ,مالكلا ءادتبا يف تعقو اذإ - أ

 :ردقلا) «ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ» :ةيآلا

 دعب تعقو اذإ اهتلمج لوأ يل ربتعتو ١(:

 ,امأو الأ :لثم حاتفتسالا فورح نم فرح

 .فانئتسالا واو اهلئمو

 :وحن ,«ثيح» دعب تعقو اذإ - ب

١4 

 نإ

 .«نوسلاج كءاقفر ْنِإ ثيح سلجا»
 ةفقازلا“ ةليمللا يش ىف عافمو اذ[ <اع

 زئاف هنإ يذلا ءاج» :وحن .لوصوملل ةلص
 .«ةزئاجلاب

 رب سقلا اياز «كعفو ااذإ حاد
 :«ديركل كن هتاوو وهنا! مذللا اعزب

 ال يذلا لوقلا دعب تعقو اذإ - ه

 ينإ لاق» :ةيآلا وحن .ّنظلا ىنعم نّمضتب
 3١(. :ميرم) «هللا دبع

 ال ةفص اهدعب ام عم تعقو اذإ - و

 هنأ: لجو او ودم ا« نيغ بخ نع ايلف
 .«ميرك

 هدد ريحا قع اريج قمقو !اذا: تاز

 .«لوسر هنإ دمح» :وحب

 .ءادتبالا مال اهربخب تلصتا اذإ - ح

 «هلوسرل كنإ ُملعي هللاوإ» :ةيآلا وحن
 ١( :نوقفانملا)

 ديفت : يلا «ىتح» دعب مع نأ -_-ّط
- 

 هل ىنإ ىتح .تبعت نإف :وحن .ءادتبالا

 .«ىنملا عيطتسأ

 :نإ

 .ةمراج ةيطرش“- ١ :هجوأ ةنسخب قأت

 فرح - " .ةمزاج ريغ ةَّيليصفت ةيطرش -

 الإ ةزمهلا رسك بجي ال .ماللا اهربخ يف عقي مل نإف )١(
 .فوذحم اهلعف ةّيلعف مسقلا ةلمج تناك اذإ



 نإ

 «نإد نم فد 2 .ةدئاز - 6 .ىفن

 .ةليقثلا

 وحن .نيلعف مزجت :ةّيطرشلا نإ -أ
 ١١( :لافنألا) «ٌذعن اودوعت نإو» :ةيآلا

 نوكسلا ىلع نبم مزاج طرش فرح «نإ»)
 لعف :«اودوعت» .با رعإلا نم هل لحم ال

 ةمالعو .طرشلا لعف هنأل ,موزحب عراضم

 .ةسمخخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج

 يف نوكسلا ىلع ( يبم لصتم ريمض واولاو

 ,موزجب عراضم لعف :«دعن» .لعاف عفر لح
 نوكسلا همزج ةمالعو ءطرشلا باوج هنأل

 55 هيف راتسم ريمض هنعافو .رهاظلا

 نم اهل لحم ال «دعن» ةلمجو ,«نحن» :هريدقت

 ريغ مزاج طرش باوج اهنأل بارعإلا

 .(«اذإ» ب وأ ءافلاب نرتقم

 ةّيطرشلا «نإ» لصتت دق :ةظوحلم
 ريغتي الو امال اهنون بلقتف .ةيفانلا «ال» ب

 ذقَف هورصنت الإ» :ةيآلا وحن .بارعإلا
 (غ٠ :ةبوتلا) «هللا هرصن

 :ةمزاجلا ريغ ةيطرشلا نإ - ب
 مساي قبسي .بارعإلا نم هل لح ال فرح

 لعف نم دوصقملا لصفي هدعب امو .طرش
 نإو قيدص نإ ينّدعاسي ْنَم» :وحن ءطرشلا
 «نَم» نم لدب :«قيدص») «هدعاسأ 0

 فوطعم .«ودع» .عوفرم «قيدص» ىلع

١ 

 .(عوفرم

 .ةيفانلا «أم» ىنعم :ةيفانلا نإ 6

 بصنتو أدتبملا عفرتف .«سيل» لمع لمعت

 ىلع اهريخ مدقت مدع طرشب ريخخلا

 "الار ب اهيفن ضاقتنا مدعو : ”يفتسا

 :رعاشلا لوق وحن
 هتايح ءاضقناب اتيم ٌءرملا نإ

 9 هَ هو ٠؟ 3 ٠

 (7ةلزخيف هيلع ىغبي نان و

 :ةيالا وحن ٠ :ةادقخ يفن فرح دا مناف

 :كلملا «رورغ يف الإ نورفاكلا ٍنإ»
 .نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :«نإ») ٠(

 .نينكاس ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كّرح دقو
 عع هنأل واولاب عوفرم أدتبم :«نورفاكلا»

 ىلع ينبم رصح فرح :«الإ» .ملاس ركدم

 :«يف» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح
0 

 :هريدهت فوذحم رحب قلعتم .بارعإلا

 ةرسكلاب رورحن مسا :«رورغ» .نودوجوم

 ريغ افرح هلعجي نم برعلا نمو .(ةرهاظلا

 نإ» :وحن .اهلمع لطب .اهمسا ىلع اهربخ مّدقن ْنِإ )١(
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :«انرخف») .«انرخف انئابآب

 :ةيآلا وحن .اهلمع لطب .«ألا» ب اهيفن ضقتنا اذإ (؟)

 2١(. :كلملا) «رورغ يف الإ نورفاكلا نإ»

 انإو .هتايح ءاهتناب ًاتيم دعي ال ناسنإلا نأ ينعي (؟)
 .اريصن ّدِجِي لو ملظ اذإ كلذك دعي



 .هتالاح عيمج يف لماع

 ينبم لمعي ال فرح :ةدئازلا نإ - د

 رثكأو .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 :دعب «نإ» دازت ام

 ةلمج ىلع تلخد اذإ .ةيفانلا «ام» - ١

 :ينايبذلا ةغيانلا لوق وحن ٠ ,ةيلعف

 هلق دكت ىلا عيب تيب نإ اف

 يدي يل يطوس تقفز الف اذإ

 :عاشلا قوق: وحن :ةيمسا ةلمغا وأ

 ا من نان انه ةنادغ 8

 (”ٌفزخلا متن نكلو رف الو

 ,ةيمسالا ةلمجلا ىلع اهوخد ةلاح يفو

 لطب يىفن فرح «ام») .«أم» لمع فكت

 نم: .هلا لحم هل“ قوكشلا لع قبم .هلمع
 ىلع ينبم دئاز يفن فرح :«نإ» .بارعإلا
 :«متنأ» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 .ةيرعشلا ةرورضلل ّمضلاب كر دقو أدتبم
 .(ةرهاظلا ةّضلاب عوفرم ربخ :«ّبهذ»

 :وحن ,ةيمسالا ةيلوصوملا «ام» - ١

 .«ينرض نإ ام تيرثشا»

 ؤيحت «ةنامالا ةيردصلا هام

 .«تييح نإ ام ينطو نع عفادأس»

 نيطلا :فزنلا .ةضفلا :فيرصلا .ةليبق

 متنأ ةنادغ .ينب اي :تيبلا ىنعمو .راخفلا هنم عنصي يذلا

 ةءاندلا يف فزخلا لب ةضفلاو بهذلا نوهبشت ال

 .ةعاضولاو

 مسا :ةنادغ )١(

١1١ 

 نا

 هلأرر وحن ,ةيحاتفتسالا «الأ» دعب -

 :«ايسمب تلعف نإ

 :ةليقثلا «نإ» نم ةففخملا«(نإ»- ه

 .0 مقرلا .«اهتاوخأو نإ» :رظنا

 كج هس-<

 :نأ

 بوصنم نامز فرظ ,«نيح» ىنعمب

 ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا مزاليو .ةحتفلاب
 نآ هتيب ىلإ حالفلا دوغ :وحن ,ةيمسالا

 كئفاكأس» :وحن ,ةيلعفلا وأ يق نمل ا
2 0 

 .«سردت نأ

 ال حتفلا ىلع ينبم بصنو ديكوت فرح

 ادتبملا ىلع لخدي .بارعإلا نم هل لحم

 عفريو :ةمتحا ةيمسو لوألا بستيف :بكلاو

 د ل

0 
 لوؤت اهنأ ىف. «لعفلاب ةهبشملا اهتاوخأ رئاس

 يف هعقوم بسح برعي ردصمب اهدعب ام عم

 اهمساو «نأ» نم لوؤملا ردصملا) ةلمجلا
 يلوعفم دسم دس قباسلا لاثملا يف اهربخو

 «ام» لخدت دقو .(بصن لحم يف «اوملعا»

 :وحن ,لمعلا نع اهنحتن اهيلع ةدئازلا
 أدتبم :«لسكلا») هًّرضم لسكلا امتأ ملعأ»

5 

 وحن .هربخ هيمسيو نناثلا



 نا

 «ام» اهدعب تعقو اذإ امأ .(...عوفرم

 مسالا نوكيو .ةلماع ىقبت اهنإف ,ةّيلوصوملا

 :وحن ءاهمسا بصن لحم يف اًينبم لوصوملا
 حتف رظنا .«كيفكي مويلا هتلعف ام نأ ىرأ

 .(7)«اهتاوخأو نإ» يف اهرسكو «نإ» ةزمه

 :نا

 - .ةيردصم - ١ :هجوأ ةعبرأب ينأت

 7 نم ةففخ - غ .ةدئاز - * 00

 .ةليقثلا

 :يه ةيردصملا نأ 9

 لابقتساو بصنو .ءيردصم فرح - ١

 نأوإط :ةيآلا وحن .عراضملا لعفلا بصنب

 «نأ») (ا86 : ةرقبلا) #مكل ريخ اوموصت

 ىلع ينبم لابقتساو بصنو يردصم فرح

 :«اوموصت» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 نم هنأل نونلا فدحب بوصنم عراضم لعف

 ينبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 ردصملاو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف .مكمايص :يأ ءاوموصت نأ نم لوؤملا

 ةمضلاب عوفرم ربخ :«ريخ» .أدتبم عفر
 ىلع ينبم رج فرح ماللا :«مكل» .ةرهاظلا

 خلاب قمتم بارعالا نم هل لحم ل علا
 ىلع بم لصتم ريمض :«مك» .«ريخ»

 ينو .اردلا ترعب رح: لست و نوكتلا
 يور :ريتعمو :ةقباسلا هي الاك ةزهال نأ

 وأ «ىلإ» ىنعب يتلا «وأ»و ,دوحجلا مال» دعب

 راو»و .«ةيببسلا ءافدو .«ىقح» دعبو .«الإ»

 اراوج رمظتو :(ةفرع يف الك رظنا) .«ةيعملا
 ىللع اهب فطغلا فرفخأو .ليلعتلا مال دعب

 .(هفرح يف الك رظنا) :عيرم .دناج عب |[

 بلقتف .ةيفانلا «ال» ب هذه منأ» مغدتو

 ناريصيف ًازاوج «ال» مالب غانو ءامل اهنزن

 نأ زوجيو .«أطابتي الأ هت رمأ» :وحن .«الأو

 الث هبتنا» :وحن .ماللا اهيلع لخدت

 ظن
 اذإ .بسحو ىردصم فرح - 1١

 نأ ينّرس» :وحن .,ضام لعف ىلع تلخد
 ف «تحجن نأ» نم لوؤملا ردصملا) «ٌتحجن

 .(«ينرس» لعاف عفر لح

 ريسفت فرح :ةرسفملا نأ - ب

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم
 لوقلا ىنعم اهيف 2"'ةلمجب تقبس اذإ كلذو

01١) 
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 مو ,'"!ةلمح اهنع ةرخاتملاو .هفورح نود

 صتخت اهنأ يف ةرسفملا «يأ» نع فلتخت يهو )١(

 .لاعفألاو تادرفملاب صتختف «يأ» اَمأ .لمجلاب

 رع هياط ,ةلج اهمّدقتت مل نإف )0
 ٠١(. :سنوي) «هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو» :ةيآلا

 الف ٠ اقامتسا عصب ال ,ةلمج اهنع رخأتت مل اذإف ١)

 .«ادسأ نأ قا تدهانشاف :لاقي

 لدي



 نأ هيلا تينكوي هونج 11ج فرحي نك
 .«اذك لعفي

 ىلع ينبم دئاز فرح :ةدئازلا نأ - َج

 ام رثكأو ,بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 1 000 :عفي

 ةيالا وحن .ةينيحلا «امل» دعب - ١

 .(15 :فسوي) «ٌريشبلا ًءاج نأ

 لوق وحن .«ول»و مسقلا لعف نيب - ؟

 :سلع ني بينما
 كا انما نعل نأ يمان

 :ةليقثلا ةنأو نم ةففشملا نأ -د

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح
 :ةيآلا وحن .نيقيلا لعف دعب عقت .بارعإلا

 :لّمزملا) «ىضرم مكنم نوكيس ْنأ َمِلَعِل
 علا ىلع ينبم ضام لعف :«ملع») ٠(

 ًازاوج هيف راتني ريمص هلعافو ,رهاظلا

527 

 ا نم فق فرح نأ .وه :هريدقت

 .نأشلا ريمض وهو فوذحم هاو ,ةليقثلا

 فرع سلا نكس شقا قيتقللاو

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع نم لابقتسا
 صقان عراضم لعف :«نوكي» .بارعإلا

 ىلع بم رج فرح :«مكنم» .ةمضلاب عوفرم

 :ةيآلا وحن .ةيردصم تناك .راجلا اهلبق رذق اذإف )١(
 :يأ (77 :نونمؤملا) «كلفلا عّنصا نأ هيلإ انيحوأف»
 .كلفلا عنصب هيلإ انيحوأف

 ىو

 انأ

 قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 :دينيقلاور فردا قنوكر. ريم

 0 ل نس
 :«ىضرم» .رجلا فرحب رج لح يف 7
 ىلع ةرذقملا ةمضلاب عوفرم «نوكي» مس

 «ىضرم مكنم نوكيس» ةلمجو .رذعتلل فلألا

 اهمساو «نأ» ةلمجو .«نأ» ربخ عفر لحب يف

 عقت دقو .(«ملع» يلوعفم دسم دس اهزتخلو

 لوق وحن .نيقيلا لعف ةلزنمب لعف دعب
 :رعاشلا

 اهيرصم لو نأ ىدررسفلا معز
 عبرسم اي ةمالس لوطب را

 يف دا لمع لمعت هذه ةففخملا «نأ»و

 يف بجي نكلو .ربخلا عفرو ًادتبملا بصن

 رم اك .افوذحم نأشلا ريمض نوكي نأ اهمسا

 نوكيا نأ ملع» :ةيآلا بارعإ يف انب

 لمزملا) *ىضرم مكنم

 :انأ
 ركذملا درفملا ملكتملل لصفنم عفر ريمض

 ظفلت ام ًارداتو) .نوكسلا ىلع بم .ثنؤملاو

 :لح يف .(اهفلأ
 .«دهتح انأ» :وحن ءًأدتبم عفر - ١

 «الإ» دعب كلذو .لعاف عفر - ؟
 .«انأ الإ ّرضح ام» :وحن .يفن دعب ةعقاولا

 ,لصتم عفر ريمضل ديكوت عفر - '



 ىف

 .«انأ 2300 :وحن

 بصنلا ريمضل ديكوت بصن -غ

 .«انأ ينتأفاك» :وحن .لصتملا

 ,لصتملا رجلا ريمضل ديكوت ٌرج - ه
 .«انأ يف تورم :وحن

 .ريمضلا :رظناو

 ع

 :ىلا

 ١- :نيهجوب قأت

 .ةيمايقتنا

 :ىنعب طرش مسا :ةّيطرشلا ىَنَأ -أ

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «َنيأ»

 ىنأ» :وحن : .نيعراضم نيلعف مزجي .هيف لوعفم

 اذإ طرشلا لعفب قلعتيو .«سلجأ ُسلجت
 .قباسلا لثملاك ,صقان ريغ لعفلا اذه ناك

 لعفلا اذه ناك اذإ طرشلا لعف ربخبو

 رضاح انأف افقاو نكت .قأ» :وحن ءاضقا

 كش فرقرلل

 ماهفتسا مسا :ةيماهفتسالا نأ -ب

 .هيف لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 : ىنعمب يقأتو

 ع ىنأ» :ةيالا وحن ,«فيك» - ١

 ١01(. :ةرقبلا) «؟اهتوم دعب هللا هذه

 ميرم اي :ةيآلا وحن .«نيأ نم» - ؟
 .(57 :نارمع لآ) «؟اذه ِكل نأ

 7 3 ه7

 .«؟تئش ىلأ ينرز» :وحن ,.«ىتم» - "

 -17 .ةيطرش

 ريغ افرظ «ىفأ» يتأت دق :ةظوحلم
 .«فيك» ىنعب .ماهفتسالا وأ طرشلا نمضتم

 وحن .«نيأ نم» وأ :«ثيح)» وأ ,«ىتم» وأ

 ْمُكَتْرَح اونأف ْمُكل ثْرَح مكؤاسن» :ةبآلا
 يف ليق دقف .(177 :ةرقبلا) «متئش ىفأ
 ,متئش فيك :ىنعملا نأ ةيآلا هذه ريسفت

 :ليقو :منش ثيعح :ليغو مشن قم :ليقو
 عضوملا يف نوكي نأ دعب متئش َنيأ نم
 .هل نوذأملا

 :انآ

 فاح الو ,ةحتفلاب بوصتم نامز فرط

 نم انآ 500 ف تينعو :وحن نونو هنأل

 .«رهدلا

 300 2انآ

 فاضيو .ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ
 .(ةلمج هبشب الو ةلمجب سيل ام) درفملا ىلإ

 .« ليللا َءانآ كرو راسو وكت

 :ذئنا

 :وحن .«ذإ»و «نآ» ,نم بكرم اظفل

 :«ذئتنأ») «تيبلا جراخ ذئنأ تنكو كترز»

 .ةعاسلا : ىعمب «ونإ» 5 «فإ» وأ .«ينإ» عج )1(

 لو



 باستنالا

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ :نآ
 58 .فاضم وهو .«كترز» لعفلاب قام

 رج لحم يف نوكسلا ىلع بم نامز فرظ

 .ضوع نيونت «ذإ» يف نيونتلاو .ةفاضإلاب

 نآ تنكو :ريدقتلاو .ةفوذحم ةلمح نع بان

 .(ةيرقلا جراخ كترز د

 :ابنا

 .ليعافم ةثالث بصنت يتلا لاعفألا نم

 يناثلاو .ريمض وأ رهاظ مسا لوألا لصأ

 للا .ثابنأو: هوخت نحو ادعم كلاثلاو
 اهمساو 9 د دقو هاندا ريخلا

 وحن .ثلاثلاو يناثلا نيلوعفملا دسم اهربخو

 ردصملا) «ٌحجان اديز نأ ملعملا ُتأبنأ»

 دسم دب «حجان آديز 9 نم لوؤملا

 .(ثلاثلاو يناثلا :نيلوعفملا

 و

 :ىربنا

 :يتأت

 «عرش» ىنعمي أصقان ًايضام العف ١-

 نوكي نأ طرش .ربخلا بصنيو أدتبملا عفري

 نرتقم ريغ عراضم اهلعف ةيلعف ةلمج هربخ
 «سردلا حرشت ملعملا ىربنا» :وحن 55

 ىلع ينبم صقان ضام لعف :«ىربنا»)
 ؛«ملعملا» .رّذعتلل فلألا ىلع رّدقملا حتفلا

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ىربنا» مسا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«ٌعرشي»
 ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 بوصنم هب لوعفم :«سردلا» .وه

 يف «سردلا حرشي» ةلمجو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(«ىربنا» ربخ بصن لحم
 وحن .«ٌيرب» ىنعمب ًامزال اًمات العف - ؟

 «ىربنا» لدا :«ملقلا») «ملقلا ىربنا»

 ضرتعا :ىنعمب وأ .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 :«ملعملا») «فلختلل ُملعملا ىربنا» :وحن .هل

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ىربنا» لعاف

 :هريدقت

 م ه6

 اصل

 درفملا بطاخملل لصفنم عفر ريمض

 .«انأ» بارعإ برعت .حتفلا ىلع ينبم ,ركدملا

 .انأ :رظنا

 :تنا

 ةدرفملا ةبطاخملل لصفنم عفر ريمض

 بارعإ برعت .رسكلا ىلع ينبم .ةثنؤملا
 .انأ :رظنا .«انأ»

 :باستنالا

 .«لعفت» يناعم نم وهو .هوحن

١6 



 سل
 ل 0 ىف ه6

 :نويسلدنالا :متنا

 .ةيسلدنألا ةسردملا :عجار ركذملا عمجلل لصفنم عفر ريمض

 ترم نوكدلا لع عم لاخلا
 .انأ :رظنا ان او بارعإ

100 

 :امشنأ
 ىننملا بطاخملل لصفنم عفر ريمصض

 .انأ :رظنا .«انأ» بارعإ برعت .ًاثنؤمو ًاركذم

 ى هع

 نع

 .عمجلا تابطاخملل لصفنم عفر ريمض

 .انأ :رظنا .«انأ» بارعإ 5

 :رارجنالا

 .رجلا :رظنا .رورجملا مسالا ةلاح

 :مازجنالا

5 

 ركذملا ذملا مح ىلع اهتلالد نع «متنأ» جرخت دق 0(
 كلذو ًاننؤمو اركذم درفم بطاخم ىلع ةلالدلل بطاخملا

 وحن .ددوتلا راهظإ وأ .ميخفتلا وأ مارتحالا ضرعم يف

 :رمعم نب ليمج لوق
 معنأو .نوكن انك مك نيقستف

 دمر نيلدب اتم داو :ةييربك

 عام ه#

 :اشنا

 :يقأت

 عرش : ىنعمب اصقان ايام ديف حا

 نوكي نأ طرش .ربخلا بصنيو ادتبملا عفري

 ب نرتقم ريغ عراطم اهلمف ةيلض ةلمج هرب

 .«سردلا رشي. علا اشنأ» وعن
 ملعملا ىربنا» :ةلمح لثم ةلمجلا هذه برعت

 .«ىربنا» يف اهرظنا .«سردلا جريش

 وأ تدار ندع "انا دانيل حا

 : .«نأ»

 ,...«عقر)» وأ ,«ىنب» وأ .«ٌقلخ» وأ .«ذجوأ»

 ع 00 ةلودلا تأشنأ» :وحن

 ةمقلاب عوفرم «تأشنأ» لعاف :«ةلودلا»)

 .(ةرهاظلا

 :ءاشنإلا

 وأ قدصلا لمتحي ال يذلا مالكلا وه

 :ناعون وهو .بذكلا

 ريغ ًابولطم يعدتسي ام وه :ئبلط -
 :عاونأ ةسمخ وهو .بلطلا 5 لصاح

 .ءادنلاو 2ينمتلا .ماهفتسالا .يهنلا .رمألا

 .هتدام يف عون لك رظنا

 ليلا



 يعدتسي ال ام وه :ّيبلط ريغ -

 حدملا لاعفأ :اهنم ةريثك هغّيصو .ابولطم
 دوقعلا غيص .ءاجرلا ,مسقلا .بجعتلا .مذلاو

 رظنا .(..تبهو .تيرتشا .تعب :كلوق وحن)

 .هتدام يف لك

 :افنا

 :وحن يف ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ
 هعقوم بسح فر انشا يتأتو .«افنا تئج»

 ٍفنآلا مالكلا ىلإ ٌدْع» :وحن .ةلمجلا ىف

 .(ةرسكلاب رورحم تعن :«فنالا») «ركذلا

 هيف ديزملا ّيثالثلا ىضاملا لعفلل نازيم

 :هيناعم نمو ؛نافرح
 :يأ) جالعلا يذ لعفلا ةعواطم - ١

 ,مسقناف هتمسق» :وحن .سوسحملا (ريثأتلا

 ةلأسملا ثملع» :لاقُي الو :«بذجناف هتبذج
 ىلع لدي ال «ملع» لعفلا نأل .«تملعناف
 .نيوسحلا يناثلا

 :يأ) «قلطنا» :وحن .لعفلا لصأل - ١

 .قلط :عمسي مو (بهذ
 :يأ .هٌرَجَحْنا» :وحن .ءيثلا غولبل - '*

 .زاجحلا غلب

 كفنا

 نسمفتاو» نع .برشلا» .ققسلا ننفو
 هتيول» :وحن .مال هؤاف ايف «لعتفا» ب
 وأ .«عفتراف هَتعَفَر» :وحن ءءار وأ .«ىوتلاف

 وخل ؟نوثا وأ '«لطصتاف' هتلضؤزن ةوخت' واو

 :وحن ءابلاغ ميملا اذكو .«لقتناف هتلقن»
 دث دعو .ىحناف هتوح :عميسو .«التماف هتألم»

 .زاماف

 امال ل ,ٍتأي ال «لعفنا» نزولاو

 فاسق تفل از: وك نيلاعتن اوي زدت

 رخآلا لتعم ناك نإف .«أقالطنا قلطناو
 ىنحنا» :وحن .ةزمه هرخآ ل :ة اودي

 .«ءانحنا

 :قأي

 أدتبملا عفري ًاصقان ًايضام العف ١-
 وأ يبنلا وأ ("”يفنلا عم ربخلا بصنيو

 ديفتو .ًابوجو هقبست يتلا «ال» ب ءاعدلا
 املا تكفلا انو نوت فيسال هتك فال
 ىلع بم يفن فرح :«ام») .«ةرطام

 :«تككفنا» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 ءامسلا تكفنا ام» :وحن .فرحلاب يفنلا نوكي دق )١(

 0 0 . م”.
 تقو بعلي كفنم ريغ ديز» :وحن .مسالا وأ .«رطق

. 2 0 0 

 .«قزقزي لبلبلا كفني سيا» :وحن .لعفلا وا .«سردلا

 .«ال» يفنلا ةادأ تناك نإ مسقلا دعب يفنلا فذح زوجيو

 .كفنت ال :يأ .«انتفادص
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>> 
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 بلقنا
٠. 

 ,رهاظلا حتفلا ىلع بم صقان ضام لعف
 الا نك .ىلع قيم تينأتلل :فقرخ: .ءاتلاو

 «كفتا» مسا :«ءايسلا» .بارعإلا نم هل لح
 ربخ :«ةرطام» .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 و( ةريهاظنلا ةيضتلاب توفت ةكقناو

 يضاملا هنم ىتأ ذإ ,فّرصتلا صقان «كفنا»
 هنم رمألا ِتأي مو ؛لعافلا مساو عراضملاو

 .ردصملا الو
 :وحن .لصفنا :ىنعم امات ًالعف - ؟

 :هتافلحو) ةةلسسلا :تانملع تفناو
 .(ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم «تكفنا» لعاف

 :َبْلَقنا
 :يتأت

 ىنعمب تناك اذإ ءاصقان ايضام العف - ١

 «ابوث ريرحلا ٌبلقنا» :وحن .«راص»

 ا هاروت وتسلط حا هي
 .(بوصنم «بلقنا»

 ,راص :ىنعي نكت مل اذإ .امات العف - ١
 «ةيعابتجالا ٌعاضوألا تبلقنا» :وحن

 .(عوفرم «تبلقنا» لعاف :«عاضوألا»)

 :راكنإلا

 هعانتما رهظي امل انظ وأ ًاعطق يفنلا وه
 يناعملا دحأ وهو ,صخشلا وأ عونلا بسحب

 :ناعون وهو .ماهفتسالا ةزمه اهل يتأت يتلا

 ةزمهها دعب ام نأ ىنعيو .َيلاطبإ - ١
 :ةيّآلا وحن .بذاك هيعدم نأو ,عقاو ريغ

 نم َدَحتاو نينبلاب مكبر مكافضأفا»
 4١(. :ءارسإلا) «ًاثانأ ةكئاللا

 هدا دمت ا نأ قديونو نحييوت ت5

 خبوي اذهلف .هلعف ىلع مولم هلعاف نأو .عقاو

 .«نوتحنت ام نودبعتا# :ةيآلا وحن .هيلع
 .(160 :تافاصلا)

 :يراكنإلا

 يف «يراكنإلا ماهفتسالا» عجار

 .«ماهفتسالا»

 :امن

 يبلاو لعفلاب ةهبشملا «نإ» نم كر

 يتلا ةفاكلا ةدئازلا «ام» و ءاهلمع لطب

 قدصلا امإ» :وحن .«نإ» لمع تلطبأ
 قالا هان ك زن قرش ماع وزن انف

 مامح ثلا

 انإ» :وحنو (...عوفرم أدتبم :«قدصلا»

 صح فرح لمعتستو .'"'!'«دهتجملا حجني

 لطبي ال «نإ» ىلع ةفاكلا «ام» لوخد نأ ظحال )١(

 ةلمجلاب اهصاصتخا أضيأ ليزي لب .بسحو اهلمع
 .ةيلعفلا ةلمجلا ىلع لوخدلل ةحلاص حبصت ذإ .ةّيمسالا

 .«نأ» ىلع اهوخد ىلإ ةبسنلاب لوقلا كلذكو
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 روصحم فالخب ًايئاد ًارخأتم اهروصحم يقأيف
 ٌترصح «حجن ديز امإ» :تلق اذإف .«الإ»
 حجن اغإ» :تلق اذإو .«ديز» ب حاجنلا

 «ديز» ف ء«(ديز فوصخلا وف

 :امنأ
 .ةدئازلا «أم»و ,ةيطرشلا «نإ» نم ةيك رم

 .اهرظناف .ةيطرشلا «نإ» لمع لمعت

 :امنأ
 ,اهلمع لطب يتلا ةدكؤملا «ْنَأ» نم ةبكرم

 امنأ ٌملعا» :وحن .ةفاكلا ةدئازلا «ام» و
 ..حوفرم أدتبم «قدصلا») هانم قدصلا

 نم لوؤملا ردصملاو ..عوفرم ربخ :«ةاجنم»
 هب لوعفم بصن لح يف «ةاجنم قدصلا امنا»

 .(«ملعا» لعفلل

 8 للا

 :يتأت

 ديكوت فرح يهو «نإ» نم ةبكرم - ١
 .تكسلا ءاهو .لعفلاب هبشم بصنو

 فرح يه يتلا «نإ» نم ةبكرم - ؟

 هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم معن :ىنعب باوج
 بم فرح يهو تكسلا ءاهو .بارعإلا نم

 وحن .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 . وك 3

 .«هنإ - ؟ملعملا رضح له»

 :بارعإلا عاونأ
 .() بارعإلا :رظنا

 :رداصملا عاونأ

 .(؟) ردصملا :رظنا

 ,ةذاينالا .ةذايلإلا ,ةمحلملا :عجار

 .ةمانهاشلا

 اها لل
 بسحر عجوتأ :ىنعع عراضم لعف مسا

 لاعفأ نم هآرد :وحن .«انأ» :هريدقت ابوح

 .«مطاوقأو سانلا

 َء

 :اها

 وكما لع ويم اكجحفلا ترض متنا

 :رعاشلا لوق وحن .بارعإلا نم هل لحم ال

 مهتكخض موقلا اذ دنع 5 ام
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 الْهَسو الغأ

 :الْهَسَو الفأ
 اهيف لصألا .بيحرت اتملك

 ل «الهأ» نفر الهش تئطوو ًالهأ

 ايمو تبعا :هريدقت فوذح لعفل هب

 هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فطع فرح واولا

 لعفل هب لوعفم دهس .بارعإلا نم

 .(تئطو :هريدقت فوذح

 تبصا» :

 :نولهأ

 ركذملا عمجي قحلم مسا «لهأ» عمج

 .ءايلاب رجيو بصنيو .واولاب عفري .ملاسلا

 :لامهإلا
 لامهإ وحنك .لمعلا مدع ءوحنلا يف .وه

 (ربخلا اهعفرو أدتبملا اهبصن مدع يأ) «ْنإ»
 .ةفاكلا «ام» اهيلع تلخد اذإ

 ع

 :وا

 ريغ ةفطاع - ١ :هجوأ ةئالثب يتأت

 فرح -  .ةيصان ةفطاع - ” .ةبصان

 .بارضإ

 فرح :ةبصانلا ريغ ةفطاعلا وأ -أ

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم

 ,ةلمج ىلع ةلمج وأ درفم ىلع ًادرفم فطعي
 :انتف ةذع ناعع:فلو

 نكمي ال امدنع كلذو .رييختلا - ١

 وأ اندنع 3 :وحن .نيفطاعتملا نيب عمجلا

 .«رفاس

 عمجلا نكمي امدنع كلذو .ةحابإلا - ١

 وأ ٌباّتكلا سلاج» :وحن .نيفطاعتملا نيب
 .«ًءارعشلا

 انثبل اولاق» :ةيآلا وحن .كشلا - '*“

 ١١7(. :نونمؤملا) «موي ضعب وأ امو

 مُكاَيِإو اًنِإو» :ةيآلا وحن .ماهبإلا -
 :ابس) «نيبم ,لالض يف وأ ىّده ىلعل
1). 

 اولاقو» :ةيآالا وحن .ليصفتلا - 0

 .(189 :ةرقبلا) «ىراصت أ ًادوه اونوك
 وأ .مسا ةملكلا» :وحن ءميسقتلا - 1

 .«فرح وأ ,لعف

 روث نب ديمح لوق وحن .واولا ىنعم 3

 :يباحصلا يلالها

 يارب درافلا زفمستااا ن
 عفاس وأ هرهم مجلم نيب ام

 .(68) قسنلا فطع :رظناو

 فرح :ةبصانلا ةفطاعلا وأ - ب
 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ّقبم فطع

 عراضملا لعفلا ىلع لخدي .بارعإلا

 : ىعم نوكتو .ةرمصم هاند هبصنيف
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 اهدعب ام ناك اذإ كلذو .«نأ ىلإ» - ١

 :رعاشلا لوق وحن .ةياغ
 قل درا نا تقلا وس

 رباصل الإ ٌلامآلا ٍتّراقنا مف
 يف عقاو فرح ماللا :«نلهستسأل»)

 .مسقأ :هريدقت فوذحم مسق باوج

 حتفلا ىلع نبم عراضم لعف :«نلهستسأ»
 .عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 .رهاظلا خفلا ىلع ينبم ديكوت فرح نونلاو
 .انأ :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ٌبعصلا»
 «ْنأ ىلإ» ىنعي فطع فرح :«وأ» .ةرهاظلا

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع بم
 نال بوصنم عراضم لعف :«ك ردأ»

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو .ةرمضم

 انة رونقتا اوه هيفا ناسك نايك ةلعالو

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ىنملا»

 وأ» نم لوؤملا ردصملاو .رذعتلل فلألا ىلع
 لعفلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم «كردأ

 لاهستسا ينم نوكيس :ريدقتلاو ,قباسلا
 فرح ءافلا :«اف» .ىنملل كاردإ وأ بعصلل

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ليلعت
 ىلع ّينبم يفن فرح «ام» .بارعإلا

 :«تداقنا» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 ءاتلاو .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 .بارعإلا نم هل لح ال ينبم ثينأتلل فرح

 َء
 هر

 هاوا

 ةمضلاب عوفرم «تداقنا» لعاف :«لامآلا»
 ىلع ينبم رصح فرح :«الإ» .ةرهاظلا

 :«رباصل» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 هل لح ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح ماللا

 :«رباص» .«تداقنا» ب قلعتم .بارعإلا نم

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي مسا

 نسل اهتعبا اه. ناك اذا كلذوالإو: :خاال

 :ضغألا دايز لوق وهن .ةياغ
 مرت :ةاننمل هب سك "اذ تنكر

 انيقحال را ايوب تريسك
 ىنعب فرح :بارضإلل يتلا وأ - ج

 نيهل ل هل نركلا قع نم هلع
 وأ يفن مدقت امهوأ نيطرشب كلذو .بارعإلا

 ام» :وحن .لماعلا ةداعإ امههيناثو ءاهيلع يمن

 ,مهضعب لاقو .«ريمس حجن ام وأ ديز ححجن

 لوقب اوجتحاو .اقلطم بارضإلل تأت اهنإ
 :ريرج

 ' مهب تْمرَي ْدَق لايع يف ىَرت اذام

 اة تلح سل
 ةيلابق' اوداز: وأ .نينايث اوناك

 يدالوأ تلتف ْدَق كّواجر الول

 0 ع

 :هأوا
: .6 86 0 

 وا «عجوتا» :ىنعب عراضم لعف مسا
 . ريب تم -

 «بلاطلا شغ نم هاوا» :وحن ,«عجوتن»
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 ةغلابملا نازوأ

 .مضلا ىلع ينبم عراضم لعف مسا :«هاوأ»)

 انأ :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو

 ىلع ينبم رج فرح :«نم» .(نحن وأ)

 قب قلعتم .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 .(«عجوتن» وأ «عجوتأ» ب يأ) «هاوأ»

 وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورج مسا :«شغا»

 رورجحم هيلإ فاضم :«بلاطلا» .فاضم

 .(ةرسكلاب

 :ةغلابملا نازوأ
 .ةغلابملا ْغّيص :عجار

 :نوّزَوإ

 تاجهللا ضعب يف «ةزوإ» وأ «زوإ» عمج

 عفري ماسلا ركذملا عمجب قحلم مسا .ةّيبرعلا

 :ءايلاب دعو بعت و: رارلاب

 برق لع لاي امقان ايطام العف تأ
 ,ربخلا بصنيو أدتبملا عفري .ربخلا عوقو

 ("!ةيلعف ةلمج ربخلا اذه نوكي نأ طرش

 .«نأ» ب نارتقالا هيف تلغي عراضم اهلعف
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 .ادرفم هئيحم ذش دقو )١(

 ٌرطملا كشوأ» :وحن .'!اهمسا ريمضل عفارو

 صقان .ضام لعف :«كشوأ») «َريِهني نا

 مسا :«رطملا» .رهاظلا حتفلا ىلع ّيبم

 :«نا» .ةرهاظلا ةعشلاب عوفرم «كشوأ»

 ىلع ينبم لابقتساو بصنو يردصم فرح

 :«َرمجني» .بارعإلا نم هل لحن ال نوكسلا
 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف

 وه: ةريدقت ارارق ديف لاتسم ريك ةلعاقو

 بصن لكم يف «رمهني نأ» نم لوؤملا ردصملاو
 لتس ةيشتيو  ...(هكتشوأ». .سغ

 رثكألا وهو  .عراضملاو .يضاملا «كشوأ» ل

 لوقك  ردان وهو  لعافلا مساو  الامعتسا

 :ةرع ريتك
 اهارث الا كشوم كنإف

 .يداوغفلا ةرضاغ نود ودغتو

 زاوجب :كلذو ءامات ًايضام العف - ؟
 جاتحي الف عراضملا لعفلاو «نأ» ىلإ هدانسإ

 ادبي نأ كشوأ» :وحن .بوصنم ربخ ىلإ
 ينبم مات ضام لعف :«كشوأ») «ناعبتمالا

 ّيردصم فرح :«نأ» .رهاظلا حتفلا ىلع

 لح ال نوكسلا ىلع ينبم لابقتساو بصنو

 عراضم لعف :«أدبي» .بارعإلا نم هل
 لوؤملا ردضملاو .ةرهاظلا اةحتفلاب .بوضنم
 لعاف عفر لح يف هدب :يأ «أدبي نأ» نم

 .«كشوأ» مسا ىلإ دوعي هلعاف نإ يأ )١(
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 ءالوأ

 .(«كشوأ»

 :لّوا
 :يتأت

 ١- .ءيشلا ذيع ىنعمي امس 2206

 ضرملا لوأ» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم بسح

  10ةمضلاب عوفرم أدتبم ل راد)

 .(ةرهاظلا

 لا رس نك سانتا
 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو .فرصلا نم
 «هئاقفر نم لوأ بلاطب ترون :وحت

 نم اضع ةحتفلاب رورجم تعن :«لوأ»)

 :وحنو .(فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا

 تعن :ةلواو) «لَوأ ماع دنم ديز رفاس»

 هنأل ةرسكلا نم ًاضوع ةحتفلاب رورحي «ماع»

 .(فرصلا نم عونمم

 نوكي .«لبق» :ىنعب نامز فرظ -''

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًابوصنم

 لدآ تنسو ونحت فضا :اذإ تا
 ةحتفلاب بوصنم فرظ :«لوأ») «حابصلا

 .(«تلج» لعفلاب قلعتم .ةرهاظلا

 قونو هلا فاضملا هفدع اذإ تو
 «لوأ دي را عا بالطلا ضكر» :وحن ,هظفل

 نامز فرظ :«لوأ») .«بالطلا لوأ :يأ

 .(«ءاج» لعفلاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم

 اظفل هيلإ فاضملا فذُ اذإ -ج

 لوعفم :الوأ») «الوأ تيرا :وحن ,ىنعمو

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هيف

 فذحل اذإ ٌمضلا ىلع اديها نونكلو
 "انهي ىوتو ًأطقل ديلا :فاشلا
 لحم يف مضلا ىلع ينبم فرظ هل را ل

 .(«تسرد» لعفلاب قلعتم .هيف لوعفم بصن

 تير وخل

 :لوألاف لوألا

 هل الا لرالا لوم رعت ضرع
 ةحتفلاب ةيوصنم لاح :«لّوألا» :يلاتلاك
 فرح ءافلا :«لوالاف» (ةدئاز اهيف «لأ»)

 .بوصنم فوطعم مسا :«لوألا» .فطع

 :الَوأ
 يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هيف لوعفم

 .«الوأ تلنج» :وحن

0 

 :ىلو ا

 نوكت دقو .(لوأ :رظنا) .«لوأ» ثوم

 .ءالوأ :رظنا .«ءالوأ» يف ةغل

1 
 :ءالوا

 ثنؤملا وا ركدملا عمجل ةراشإ مسا

 نفر



 تال وأ

 ىلع ينبم .لقاعلا ريغل نوكي دقو .لقاعلا

 بسح. رج وأ بصن وأ عفر لحم يف رسكلا

 ءالوا ًءاج» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 500 «لاجرلا ٍءالوأ ٌتدهاش»و «لاجرل ١

 «اه» اهيلع لخدت دقو .«لاجرلا ءالوأب

 ."0ءالؤه :حبصتف اهفلأ فذح دعب ةّيهيبنتلا

 مال طسوتت دقو .ىلوأ :حبصتف مضت قو

 :حبصتف باطخلا فاكو «ىلوأ» نيب دعبلا

 .كلالوأ

 :تاال وأ

 عمجب قحلم قفل .«تابحاص» : نعمل ا

 2 بصنيو ةٌمضلاب عفري ٠ ,ملاسلا ثنوملا

 حصي الف .ةفاضإلل مزالم وهو .ةرسكلاب

 يف هعقوم بسح برعيو .هيلإ فاضملا فذح
 ة*لافملا تالزآ تدعو يسن ةلكفلا
 ةمضلاب عوفرم «تءاج» لعاف :«تالوأ»)

 ِتالوا تدهاش»و .(فاضم وهو ةرهاظلا

 بوصنم هب لوعفم :«تالوأ») «لامجلا

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم اضوع ةرسكلاب

 يف واولاو .(فاضم وهو ,لاسلا ثنؤملا
 .ظفلت الو بتكت «تالوأ»

 .,هيبنتلا ءاه نيبو اهنيب «نحن» ريمضلا لصفي )١(

 .ءالوأ نحب اه :حبصتف

 :كلالوأ

 - «ءالوأ» يف ةغل يهو .«ىلوأ» نم كر

 ىنبم فرح وهو دعبلا مالو  ءالوأ :رظنا

 فاكو .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا ىلع

 لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح وهو باطخلا

 .بارعإلا نم هل

14 

 :ولوا

 دحاو ال تاع :يأ وود :ىنعب عمج

 :ىنعب «وذ» هدحاو عمج مسا 0 هل

 عفري ذإ ماسلا ركذملا عمجب قحلم ,بح

 مزالم وهو .ءايلاب جيو 55 .واولاب

 .هيلإ فاضملا فذح ّححصي ال ذإ .ةفاضإلل

 ا رع الطالاو د  ر
 واولاي عوفرم لعاف :«ولوأ») «ضرألا ولوأ
 تدهاشد»و (ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 بوصنم هب لوعفم :«يلوأ») «مزعلا يلوأ

 .(ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب

 رورجم مسأ :«يلوأ») «قحلا ىلوأب تر رمد

 .(ملاسلا .ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب

 نع الو بتكت «ولوأ» يف ىلوألا واولاو

 ا
 ء

 وا

 :هنلؤا رظنا .«ىلوأ» ريغصت

 <7ى”ىئ
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 سمج ل اى ل ذيل

 .ءالوأ :رظنا .«ءالوأ» رعصت

7 
 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 وب .فاضي الو نيونتلا مزالي

 اهكرتأو اراوج اهسنزاما ؟ىأ هنو ةضايزلا
 .ارازم

6 1 

 سراما» :

 ع

 ١

 «ملأتأو وكشأ» ىنعب عراضم لعف مسا

 هيف رتتسم ريمض هلعافو ,نوكسلا ىلع ّيبم

 .«انأ» :هريدقت ابوجو

 05000 :يإ
 لبق عقي ٠ .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 :ةيآلا وحن .ماهفتسالا دعب ايلاغر ومتقلا
 نَ يإ :لق ؟وه قحأ :كنوئبنتسيو»

 لا .(07 كولا 4 هنإ

 هل حتفلا ىلع

 لعف :«نوئبنتسي» .- .نارعألا نم هل لح

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم
 يىنبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا
 فاكلاو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 اع

 لحم يف حتفلا ىلع ّينبم لصتم ريمض
 لحم ال ةّيفانئتسا ةلمجلاو .هب لوعفم بصن
 فرح ةزمهلا :«قحأ» .بارعإلا نم اهل
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّينبم ماهفتسا

 ةمضلاب عوفرم مّدقم ربخ :«قح» .بارعإلا
 ينبم لصفنم عفر ريمض :«وه» .ةرهاظلا

 .رخؤم أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
 هلعافو .نوكسلا ىلع يي ّينبم رمأ لعف :«لق»

 محو ما :هريدقت ًأبوجو هيف رتتسم ريمض

 .بارعإلا نم اهل لحم ال ةّيفانئتسا «لق»
 ال نوكسلا ىلع ٌّينبم باوج فرح :«يإ»

 فرح واولا :«يبرو» .بارعإلا نم هل لحم
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّينبم ٌرجو مسق
 هرج ةمالعو رورجم مسا :«يبر» .بارعإلا

 عنم .ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلا

 ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ
 رمق لع يمتع! ءابلاو يق ا ظيبرهو ابل
 .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 بصن لحم يف «قحل هنإ يبرو يإ» ةلمجو

 .(لوقلا لوقم

6 

38 

 اح
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 يأ

 لمعتسي .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 ىأ افي تدهاشو وت .تادرفملا 'نيسفنل
 بوصنم ءاقيشأ نم لدب :«أدسأ») «أدسأ

 ريسفتل لمعتسي امك .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 :رعاشلا لوق وحن .20لمجلا
 تدم ها ىأ يفرطلاب قست

 لأ كاحإ نكل ءيشلتت
 دضلل مادو فرع ةستاذتلا نأ حو

 بيرقلل هنأ ىلإ مهضعب بهذو .بيرقلل وأ

 هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيعمل نود

 هاذي ليردا ريعص ىاددوعتا ههنازعألا نع
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم :«ريمس»)

 :(فودحملا .ءادتلا :لعفلا لوقت ضن

6 
 بسحب اهانعمو :بلغألا يف برعم مسا

 ركذملا اهيف» ىوتنسي فيلا :قاضتو دس ان
 قأتو .ُةيأ :لاقيف نوت دقو .ثنؤملاو
 - ؟ .مزاج طرش مسا - ١ :هجوأ ةسمخب

 ت8 :لوضوم مسا #2 ءاينتنا ان

 .ةيلاك - © .ةيلصَو
 يردن طرش مبا ةةيطرقلا يأ أ

 .هيلإ فاضملا بسح هبارعإو هانعم فلتخي

 ال ةريخألا هذه نأ يف «نأ» نع «ْيأ» فلتخت كلذل )١(
 .لمجلا الإ رسفن

 :برعتو «نيعراضم يلعب مزجي

 وحن .رج فرحب تقبس اذإ ارورحي امسا
 مسا :«ٌيأ») .«سلجأ سلجت ناكم ّيأب»

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي

 وحن .فاضمب تقبس اذإ هيلإ ًافاضم -
 :«ّما») «سلجأ شسلجت دمقم يأ َمامأ»

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم

 ىلإ تفيضأ اذإ نامز فرظ بئان -
 «يندجت ينبلطت ةعاس ّيأ» :وحن .نامز فرظ

 ةديقفلاب «يوصتس اقرت قرط“ نيلات الكان
 .(«يتبلطت» ب قلعتم قلعتم .ةرهاظلا

 ردصم ىلإ تفيضأ اذإ ًاقلطم ًالوعفم :

 37 وحن .هانعم نم وأ هظفل نم لعف هدعب

 قلطم لوعفم :«يأ») .«لمعأ لمعت لمع

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب ا
 ءامزال طرشلا لعف ناك اذإ أدتبم ٍ

 وأ ا كفي بلاط يآ :وحن

 امرتحم نكي ناسنإ يأ» :وحن امنا

 دا هلرمتم قردشنا انه زا مةيرعلا

 نيناوق مرتي بلاط يأ :وحن تار

 .«رتح هتسردم

 طرقا ١ نعت انك وأ ديب ل زسقلب ع

 97 :وحن دعا بوحش م 5

 .«افاكت دعاست نطاوم

 ىنعب نوكتف .ةركنلا ىلإ «ّيأ» كاك

 .«ضعب» ىنعٌب نوكتف ةفرعملا ىلإو .«لك»

 ك/ا١



 وه هعم اهريكذت نكل تلوم مق تبؤيو

 ةفاضإلا نع عطقت دقو .تألا رثكألا

 5 اهنأل .اهبارعإ ريغتي 98 نود ,نونتف

 وحن .فوذحملا اهيلإ فاضملا ريدقت بسح
 «ىنسحلا ٌءامسألا ُهَلَق وعدت ام اّيأ» :ةيآلا
 بوصتم هي ل رهشم ةهاناو 1: رولا

 ب ةيطرشلا «ّيأ» لصوتو .(ةرهاظلا ةحتفلاب
 وحن ,مزجلا نع فكتف .ةفاكلا ةدئازلا «ام»

 .«لمعأ لمعت لمع ايأ»
 ا :ةّيماهفتسالا ّيأ - ب

 لقاعلا نع هب مهفتسي .برعم ماهفتسا

 لمعتسي ال .ءيشلا نييعت هب بلطيو .هويغو

 :برعُيو ءافاضم الإ
 وحن ,مزال لعف اهدعب ءاج اذإ .ًادتبم -

 تاو ونت فراف وأ ما كيش تلال 11و
 ّيَأ» :وحن .رورجمو راج وأ .«؟كمامأ باتك

 لوقت قوتنا ةلعف "وأ م سفلملا يف ذيملت

 .«؟ةتافاك بلاط يأ وخل

 برعي مسا اهدعب ءاج اذإ اديب نيك
 .«؟دهتجملا بالطلا ّيأ» :وحن .ًأدتبم

 اهب لصتا اذإ ءرجلا فرحب اردرجب 5
 ةةكلاخأ ابونضت ٌقح ٍّيأب» :وحن وتحل ردع قرح

5 300 0 

 «؟تأفاك بلاط ّيأ» :وحن ,هلوعفم فوتسي

 ردصم ىلإ تفيضأ اذإ ,اقلطم ري .

 ع

 يا

 .«:سلجت دوعق ٌّيأ»و .«؟ملكتت مالك ّيأ»

 جيلا اهمّدقت اذإ. هيلا افاق: د

 .«؟ملعتت ملعم يأ يدب ىلع»
 الإ هكفيسا 131 قاهر قرط هيناثا د

 ىلإ بهذت ةعاس ّيَأ» :وحن .نامز فرظ
 .«؟ةعماجلا

 ىلإ تفيضأ اذإ ,ناكم فرظ بئان -
 .«؟تللح ناكم ٌّيأ» :وحن ,ناكم فرظ

 ,نونتف ةفاضإلا نع «يأ» عطقت دقو

 ايأ» :وحن ,ةفاضم تناك ول ابك رح نيو
 ماهفتسا مسا :«ايَأ») «؟قداصت سانلا نم

 لعفلل هب لوعفم هنأ ىلع ةحتفلاب بوصنم
 .(«قداصت»

 :وحل ٠

 هيرتعت) قرع مسأ ,«يدذلا» ىىنعمب

 وه يأ حَجني» :وحن .(ثالثلا تاكرحلا

 عوفرم لعاف :«ّيأ») «داهتجا ٌبحاص
 وه ايأ مرتحأ» :وحنو .(ةرهاظلا ةمضلاب

 بوصنم هب لوعفم :«يأ») «داهتجا بحاص

 ٌبَحاَص وه: أب :تررتانو :(ةرهاظلا' ةحتفلاب
 ةرسكلاب رورحم مسا :«ٌّيأ») «داهتجا

 ادإ مضلا ىلع اهؤانب 0 :(ةرهاظلا

 ردص وه ىذدلا ريمضلا تاذخو تفيضأ

 لك ْنِم ُنَعِنَل ُمُث» :ةيآلا وحن .اهتلص
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 :ميرم) «ايتع نحّرلا ىلع ُدََأ مْمَأ ٍةعيِش

 فضنلا وجو .ٌدشأ وه مهيأ :ريدقتلاو (48

 :رعاشلا لوق هنمو .ةيألا هذه ىف

 كلام ىنب تيقل ام اذإ
 اضفأ ْمُْيبَأ ىلع د 4 ل 1 وع

 انه زوجيو .لضفا وه 2 ىلع :ريدقتلاو

 .«مهمأ» 0

 دحاو ظفلب نوكت ةيلوصوملا «يأدو

 ,عمجلاو ىثثملاو درسفملاو ثنؤملاو ركذملل
 ,ةفرعم ىلإ الإ فاضت الو .هريغلو لقاعلل
 .هيلإ فاضملا َّين عم ةفاضإلا نع عطقت دقو

 :ةلطتملا نى اهتكوم يمس ترن يهو .نونتف

 .ًادتبم يتأت ال اهنكل

 لام مهبم مسأ :ةيلصولا يأ -

 ءاذنل ةلو لمففس اناذ هيلا ةطوند

 َمضلا ىلع ًايئاد ةّينبم يهو .«لأ» ب فّرعملا

 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لح يف
 وأ الدب اهدعب مسالا 50 .فوذحملا

 ناك اذإ ًاتعنو .ادماج ناك اذإ نايب فطع

 :«اي») «سردا ُبلاطلا اب اي» :وحن .اقتشم

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع بم ءادن فرح

 يف مضلا ىلع بم ىدانم :«اهمأ» .بارعإلا
 .فوذحملا ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لح

 لحم ال نوكسلا ىلع بم هيبنت فرح :«اه»
 عوفرم تعن :«بلاطلا» .بارعإلا نم هل
 ىنبم رمأ لعف :«سردا» .ةرهاظلا ةمضلاب

 هيف رتتسم ريمض هلعافو :نوكشلا ىلع

 لجرلا اجا ايد:هوشنو ((تنأ ةهرزدقت ايوخو

 عوفرم نايب فطع وأ لدب :«لجرلا») «هبتنا

 نأ انه ةظحالملاب ريدجلاو .(ةرهاظلا ةّمضلاب
 هرعت مة هل: دب لقوت هله ةلطولا عآد
 .«حلصملا اذهيأ ايد

 ىلع لدي مسا :ةّيلاكلا ّيأ - ه
 :يتأيو .ةءادرلا وأ نسحلا يف لابكلا غولب

 :وحن .ةفص 28 .ةركنلا دعي - ١

 تافص يف لماك يأ « لماع يأ لماع ٌديز»
 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم تعن :«ُيأ») .لابعلا

 رورحي هيلإ فاضم :«لماع» .فاضم وهو
 قسافب تررم» :وحنو .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 بق: قيل تاق لك قإ يأ «قساف يأ

 ةرسكلاب رورحم «قساف» 3 :«ٌيأ»)

 .(ةرهاظلا

 وحن .الاح برعتف ةفرعملا دعب - ١
 لاح :«ّيأ») 07 يأ ديزب ترم

 ” 1( ةرهاظلا"ةحتفلاب ةيوصنن
 ىلإ امئاد ةفاضم ةّيلاكلا «ّيأ» يقأتو

 فذح زوجي الو .ةقباسلا ةلثمألاك .ةركنلا

 .هيلإ فاضملا

 ع 8 6
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 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم .ديعبلل
 :«ديعس») «لبقأ ٌديعس ايأ» :وحن .بارعإلا

 لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع نم ىدانم
 را ل 6 لب اه كقرانمتلا :ةادنلا :لكقل ذن

 هيف راتسم ريمض هلعافو .نوكسلا ىلع ىنبم

 اهل لح ال هلا ةلمحو .تنأ :هريدقت او

 .(بارعإلا نم

٠. 

 ذل 6
 تم

ِ 3 2 

 ةيماهفتسالاو ةيطرشلا «يئا» رظنا

 .ةيلوصوملاو

 بس يايأ
 :وحن ,هدعب عاتجا ال ىذلا ددبتلا : ىنعمب

 لاح :«يدايا») «أَبس ّيدايأ موقلا قرفت»

 ةبوصنم (نيقرفتم :ىنعب) قتشملاب ةلوؤُم
 رورجم هيلإ فاضم «أبس» .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 .ةدرفملا ةبطاخملل لصفنم بصن ريمض

 :بصن لحم يف ينبم
 «مرتحن كايإ» :وحن .هب لوعفم -

 ١" رسكلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :«كايإ»)

 )١( «ايإ» ربتعي نم مهنمو .رهشألا بارعإلا وه اذه -

 ِكاَيِإ

 . ونهو رستم ديب :لوعقم معقل لحم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«مرتحن»
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .هرخآ يف ةرهاظلا

 1 نع رود ا وخو
 :اوعو كرد لقفل هيدغلا لك ب

 .واولا وأ «ّنم» وأ .«وأ» اهدعب َءاج نإ كلذو

 واولا :«لسكلاو») «لّسكلاو ِكايإ» :وحن

 هل لم ال متفلا لع وع "'”كلطغ فرح

 لعفل هب لوعفم :«لّسكلا» .بارعإلا نم
 وحنو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .فوذحم

 لصفنم ريمض :«ِكايإ») «لسكلا نم ِكايإ»

 هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم
 رج فرح :«نم» .يق :هريدقت ,فوذحم لعفل

 رورجم مسا :«لسكلا» .«يق» ب قلعتم

 «يلسكت نأ ِكاّيإ» :وحنو .(ةرهاظلا ةرسكلاب
 لايقتساو ّيردصمو بصن فرح :«نأ»)
 عراضم لعف :«ىلسكت» .نوكسلا ىلع بم
 لاصفألا ني. هنأل' نوتلا فالف :نتوضتت
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .ةسمخلا

 لوؤملا ردصملاو .لعاف عفر لح يف نوكسلا
 هنيه ب رج لحم يف هيلسكت نأ» نم
 .(ةفوذحملا

 ربتعي نم مهنمو .باطخ فرح فاكلاو .ريمضلا اهدحو-

 .دامع فرح «ايا»دو ارضك فاكلا

 ريبعتلا اذه لثم يف واولا نأ ىلإ بهذي نم مهتم (1)
 ,ضفاخلا عزنب ًابوصنم ابسا :«ّلسكلا» ٌبرعُيف ,ةدئاز
 .لسكلا نم كرذحأ :ريدقتلاو

 نحل



 كايإ

 كمرتحن» :وحن .ءلدب وأ .ديكوت -

 .«دلابإ

 :كايإ

 بطاخملل لصفنم بصن ريمض ١-

 رظنا) «ِكايإ» لثم برعي .درفملا ركذملا
 كايإو ٌدبعن كايإ» :ةيآلا وحن .(ِكايإ
 .(5 :ةحئافلا) « نيعتسن

 .ِكاَيإ :رظنا .«ِكاّيإ» لثم برعي .روكذلا

 :امكايإ
 ىنثملا بطاخملل لصفنم بصن ريمض

 :رظنا «كايإ» لثم برعي .ثنؤملاو ركذملا

 .ِكايإ

 نكي 0

 .كايِإ :رظنا .«ِكايإ» لثم برعي

 :انايإ

 :رظنا .«كايإ» بارعإ فوغ ثنؤملاو ركذملا

 .ِكايِإ

 يع
 :نايا

 -ا'؟ يطرق ١- :نينهجوب يقأت

 .ةيماهفتسا

 نامز فرظ :ةّيطرشلا ناّيأ - ١
 نيلعف مزجي لبقتسملا يف .طرشلا ىنعم نمضتي

 :قلعتي .نيعراضم

 نا لفنلا اذه: ناك اذإ طرقلا لفقر

 :«نايأ») «يندجت قررت نايأ» :وحن .صقان

 :«ينرزت» .ينرزت لعفلاب قلعتم .هيف لوعفم
 .طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعف

 نونلاو .رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو

 نم هل لح ال رسكلا ىلع ينبم ةياقولل فرح

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .بارعإلا

 :«يندجت» .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 .طرشلا باوج هنأل موزحن عراضم لعف

 اهتأل بارعإلا نم اهل لحم ال «يندجت» ةلمجو

 وأ ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج
 .(هاذإ» ب

 لعفلا اذه ناك اذإ طرشلا لعف ربخب -

 .يترايز ىلع ًامزاع ْنكت َناَيأ» :وحن .ًاصقان
 ىلع بم طرش مسا ؛«َناّيأ») «كّرظتنم ْنُكأ
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 قلعتُم هيف لوعفم بصن لح يف حنفلا
 .(«امزاع» ب

 ناحبصتف «نايأ» ةدئازلا «ام» قحلت دق

 اهل .«انايأ» :نوكسلا ىلع ةّينبم ةدحاو ةملك

 .اهسفن «نايأ» ماكحأ

 :ىنعب فرظ :ةّيماهفتسالا َناّيأ - ؟
 ,لبقتسملا نامزلا نع اهب مهفتسي .«ىتم»

 هون نايات :ةنيآلا وحنا :ليوهتلا دينو
 مسا :«َناّيا») ١( :ةمايقلا) «ةمايقلا
 بصن لحم يف حفلا ىلع ينبم ماهفتسا
 لدفن قودي قامثم دقيق لفتت
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم 0 أدتبم :«(مويلا

 رورجم هيلإ فاضم :«ةمايقلا» .فاضم وهو
 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

0 
 :امنايا

 .ةدئازلا «ام»و ةيطرشلا «نايأ» نم كرو

 .ةيطرشلا ناّيأ :رظنا

 .كايإ :رظنا .«كايإ» بارعإ 527 .ركذملا

 :اَهاَيِإ ًَ
 ةدرفملا ةبئاغلل لصفنم بصن ريمض

 .كايإ :رظنا .«كايإ» بارعإ 520 ,ةثنؤملا

 :مهايإ

 .كايإ :رظنا .«كاّيإ» بارعإ برعي .ركذملا

0 

 :امهاَيإ

 بئاغلا ىنثملل لصفنم بصن ريمض

 :رظنا .«ِكاّيِإ» بارعإ برعُي ,ثنؤملاو ركذملا
 كلاي

 هه ١

١ 
0 6 

 .كايإ :رظنا .«كايإ» بارعإ 50 ,ثنؤملا

 6 يي
 اك سا

 :رظنا .«كايإ» بارعإ 5 ,«ثنؤملاو ركدملا

 .كاَيإ

 و يك

 ةبآ
 5 4 . ئى

 «ثنؤملا عم ازاوج لمعتست .«يأ» تنؤم

 بارعإ برعت .حصفألا وه «يأ» اهربكدتو
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 اهني

 .يأ :رظنا .«ّيأ»

 م ع

 :اهتيا

 «ّيأ» ثنؤم ةيلصولا «ةيأد نم يكرم

 تارعإ :ترغت .ةيهيبتتلا :«اهزوو . :ةيلضولا

 .ةيلصولا يأ :رظنا .ةّيلصولا «ّيأ»

 © ّء

 :ابس يديا
 .اهبارعإ برعتو .«أبس يدايأ» قعمب

 الو .'''عجرو داع : ىنعم «ضآ» ردصم

 0 و ايلس )3 يت عم هلإ لمعتسي

 .'"ارخآلا نع امهنم لك ءانغتسا نكميو

 صقان ضام لعف يه يلا «ضاآ» نم تسيل يأ (١1)

 .«راص» ىنعمب

 :يناثلا 0 «أضيأ و حجن» :لاقي ال كلدل (')

 مدعل «أضيأ قوت دك كحض» :لاقي ال كلذل ('"1)

 .قفاوتلا

 مدعل «أضيأ ٌريمسو ٌديز ٌلَسارت» :لاقي ال كلذل ()
 نيب الإ نوكي ال لسارتلاف .رخآلا نع اههدحاو ءانغتسا

 .رثكأ وأ نينثا

 ءابوح, ةلماغ فدخ ةرفاللا

 - لضفألا بارعإلا
 عم اهلماع فذح دقو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .«اضيأ ٌريمسو ديز حجن» :وحن اهم اهبحاص

 وه ادهو -

 ةبوتت "الاخ :امإو

 :هللا ميأ - هللا ميإ
 .لصو ةزمه اههتزيه .«هللا نعا» يف ناتغل

 .هللا نميأ :رظنا

2 
 .ةدئازلا ةيفرحلا «أام» و «ّىا» نم ةبكرم

 .ّيأ :رظنا

 :اميإ
 .امإ :رظنا .«امإ» يف ةغل

 :هللأ نيَأ ٠

 سا ل
 «تاضمت وهو ةزهاظلا !ةنفلاب اهوفرم | دكم

 رورجم هيلإ فاضم ةلالجلا ظفل «هللا»و

 فوذحم أدتبملا ربخو .ةرهاظلا ةرسكلاب

 ةزمه «نميا» ةزمهو يفق :ريدقتلاو

 لصو ةزمه ءابسألا يف ضع مو 0

 لعجيف .ناميأك «نيمي» عمج «نميأ» لعجي نم مهنم (0)

 .عطق ةزمه اهتزمه
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 .ةريثك تاغل «هللا نميا» لو .اهريغ ةحوتفم

 ما هللا ما هللا ميه هللا ميا .هللأ ميا :اهنم

 .هللا نميل .هللا ميل ءهلا م ,ِهللا نم .هللا

 :ةفاهفعسالا نأ 2|
 هيف ّْلَح يذلا ناكملا نع ماهفتسا مس

 نع الاؤس ناك «ُنِم» هتلخد اذإو .ءيثلا

 لدي «ىلإ» هتلخد اذإو ءيشلا زورب ناكم
 يىنبم كر وهو نوىتلا ءاهتنا ناكم ىلع

 ترعب كلذل .اهلك تالاحلا يف حتفلا ىلع
 هدعب قأ اذإ مدقم ربخب ًاقلعتم ,هيف 00

 ماتلا لعفلاب وأ .«؟كوبأ َنيأ» :وحن .أدتبم
 وأ 4 تلج َنيأ» :وحن .(صقانلا ريغ)

 ناك َنيأ» :وحن .صقانلا لعفلا ربخب
 ني نم» :وحن .«نم» هلخدت دقو .«؟مكتيب

 .«؟«أاذه كل

 :ةيطرشلا نيأ 0

 مزجيف طرشلا ىنعم نمضتي ناكم فرظ

 اًيئبم طرش مسأ 506 .نيعراضم نيلعف

 ع
-٠© 

 نيا

 :قلعتم هيف لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع
 لعفلا اذه ناك اذإ طرشلا لعفب - -

 .«كقزر دجَت ٌبهذت َنيأ» :وحن ,صقان ريغ
 اذه ناك اذإ طرشلا لعف ربخب 38

 اًبتتسم نمألا نكي َنيأ» :وحن .اصقان لعفلا
 .«هيلإ 9

 «َنيأ» ©'”ةدئازلا «ام» قحلت دقو

 امنيأ» :ةيآلا وحن .اهمكح ريغت الف ةيطرشلا
 (78 :ءاسنلا) «توملا مككردي اونوكت

 يف حتفلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا :«امنيأ»)

 طرسلا لدني ىلع: هن لوكس بضل لق
 ىلع بم دئاز فرح «ام» و .«اونوكت»

 «اونوكت» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 .طرشلا لعف هنأل موزجم عراضم لعف
 لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو

 ندع ومب لطم نمط قاولاو :ةنسملا
 .«نوكي» لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 تاوح هال موزحي عراضم لعف :«مككر ديا»

 .رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو كلا

 يف نوكسلا ىلع ينم لصتم ريمض «مك»

 لعام كرمال دس لوفي بت "نوع
 .هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «كردي»

 نم اه لح ال «توملا مككردي» ةلمجو

 ريغ مزاج طرش باوج اهنأل بارعإلا

 وأ .فورظلا دعب تعقو اذإ .ةدئاز «ام» ربتعت )١(

 .ةيفرظلا طرشلا تاودأ

 7م1١



 .(«اذإ» ب وا ءافلاب نركقم

 :هةنيأ

 :ةنوأ :رظنا .«ةنوآ» يف ةغل

 «ام»و ,ةيطرشلا «نيأ» نم كر ظفل
 2 - ' و

 .ةيطرشلا نيا :رظنا .ةدئازلا ةيفرحلا

 الاف بسصما
 :هيإ وا هي

 ثيدح نم يفدز : ىنعمب رمأ لعف مسا

 ّيأ نم ةدازتسالل ناك هتنون اذإو .دوهعم

 ريمض هلعافو ,رسكلا ىلع بم ,ناك ثيدح

 .بطاخملا بسح هريدقت روحو هيف راتسم

 :ةمرلا يذ لوق هنمو

 اسس 1 ع هسا هانت اهلك
 عقالبلا رايّدلا ميلكت لاب امو

 :ًاهمإ
 ينبم .تكساو فك :ىنعم رمأ لعف مسا

 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .حتفلا ىلع

 نع أهيإ» :وحن .بطاخملا بسح هريدقت
 .«ءيدذبلا مالكلا

 3 مح 18
 ,ةيلصولا ةيئادنلا «ّيأ» نم 5 ظفل

 .ةيلصولا يأ :رظنا .ةّيهيبنتلا «اه» و

 :تابمأ

 .تاهيه :رظنا .«تاهيه» يف ةغل

 :ناهمأ

 .تاهيه :رظنا .«تاهيه» يف ةغل

 ع

 :اذهما
 ,ةيلصولا ةيئادنلا «ّيأ» نم نر ظفل

 .ةيلصولا يأ :رظنا .«اذه» ةراشإلا مساو

10 



 ءابلا باب

 :ءايلا

 اك .اهلمع ىقبيو فحت دقو ءايئاد رجت

 لي ايفو .ةدئاز وأ ,مسقلل لمع دق

 :ليصفتلا

 ىلع ّيبم رج فرح :ةراجلا ءابلا -
 مسالا ٌرحت ,بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 :ءاسنلا) «هللاب اونمآ» :وحن .رهاظلا

 لآ) «هب انما: هوتتتا يمضلاو :(1

 :يهو .ىنعم رشع ةعبرأ اطو .(7 :نارمع
 لخدت امدنع كلذو .ةناعتسالا ١-

 »لقلب, تيلك» وعم: اسس
 هللا ٌبهذإ» :ةيآلا وحن .ةيدعتلا - ؟

 .هَبَهْذَأ :يأ ,(177 :ةرقبلا) «مهرونب
 .لدبلا وأ .ةلباقملا وأ ضيوعتلا - *“

 .«تاريل سمخب ٌباتكلا تيرتشا» :وحن

 وحن ءازاجي اّمإ نوكيو ,قاصلإلا - ؛
 يرورم تقصلأ ىأ) «ةسردملاب تررم»

 :وحن .ةقيقح امإو .(اهنم برقي ناكمب

 ه١8

 .«ضيرملا ديب تكسو

 اوحسماو» :ةيالا وحن ,ضيعبتلا - ©

 .(0 :ةدئاملا) «مكِسوؤرب
 لاساف» :ةيالا وحن ,««نع» ىنعم - ١

 لوق وحنو .(04 :ناقرفلا) «ًاريبخ ِهب
 :ةدبع نب ةمقلع

 نات انساب ,قرسلاج نام
 بيبط ءاسنلا ِءاودأب ريصب

 و

 .«مهب تجرخ» :وحن .ةبحاصملا - ا/
 .مهعم :يأ

 مهانيجن» :ةيآلا وحن .ةيفرظلا - 8

 ترس» :وحنو .("4 :رمقلا) «رحَسب

 .«ليللاب
 مسقلا فرحأ لصأ ءابلاو ءمّسقلا -

 دعب ةساردلاب اهدرفنس كلذل .ماكحأ اهو
 8 د م66

 نسردأل هللاب ا :وحن .(ج مقر) ,ليلق

 .«أديج

 وحن .«ىلع» ىنعم ىأ .ءالعتسالا - ٠



 ءابلا

 ُهْنَماَت ْنِإ ْنُم باتكلا لهأ ْنِمو :ةيآلا
 :يأ ,(76 :نارمع لآ) «كيلإ هّدْوُي راطنقب
 | راطنق :لغ

 امبف# :ةيآلا وحن .ةيببسلا ١-

 (1 :ةدئاملا) «مهانعل ْمُهَقاثيم ْمِهِضَقْن

 :«(هنري رجب مرجملا بقوع» وحلو

0 
 .يلإ :يأ ٠٠١( :فسوي) «يب دعا

 ًانيع» :ةيآلا وحن .«ٌنِم» ىنعم - ١
 يأ .(5 :رهدلا) «هللا دابع اهب ٌبرشي

 ء ا. 6 0 8

 .«تنا يبأب» :وحن ,ةيدفتلا -

 دئاز رج فرح :ةدئازلا ءابلا - ب

 برعُي هرورجب نإ يأ) طقف ظفللا ري
 ديكوتلل نوكتو .(ةلمجلا يف هعقوم بسح

 :يف اهدجنو :اناغ

 «ملعلا كبسحب» :وحن ءأدتبملا 5١-

 ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح ءابلا)

 ورع ريسا ويضعتو كارعالا نسل لحب
 .""ًأدتبم هنأ ىلع الحم عوفرم ًاظفل

 0 يبم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم

 ربخ :«ملعلا» .هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا

 اذإف فصلا ٌتلخد» :وحنو .(ةمضلاب عوفرم

 ةمضب عوفرم أدتبم :هبارعإ يف لوقي نم مهنمو )١(
 رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةرذقم

 .دئازلا

 ليل

21111117 
 .«؟ظيفلا

 ىفكو# :ةيآلا وحن .«ىفك» لعاف - ١
 فرح ءابلا) (50 :ءاسنلا) «اريصن هللاب

 نم هل لحم ال رسكلا ىلع بم دئاز رج
 عوفرم لعاف ةلالجلا ظفل :«هتلا» .بارعإلا

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ةرذدقملا ةمضلاب

 :«اريصن» .دئازلا ٌرجلا فرح ةكرحب لحملا

 .(ةحتفلاب بوصنم زيي

 :يبنتملا لوق وحن .هب لوعفملا - '“
 يقال تول قرت نإ اونا نيتك

 ايينانمأ :نكي .نآ ايناسلا سن
 ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح ءابلا)

 لصتم ريمض فاكلا .بارعإلا نم هل لح

 .هب ٍلوعقم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 و .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زييق :«ًءاد»

 ىلع ىنبم .لابقتساو ,بصنو ,ٌيردصم فرح

 :«ىرت» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ىلع ةرّدقملا ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رذعتلل فلألا

 نأ» نم لوؤملا ردصملاو .تنأ :هريدفت انوع

 لعاف عفر لحم يف (كتيؤر يأ) «ىرت

 تويضتم لوا هب لوعفم :«توملا» .«ىفك»

 بوصنم ٍنآث هب لوعفم :ءافاشإل :ةنفلاب
 «رمألاب تملغ# هونت ,(خلإ ...ةحتفلاب

 ىلع المع بوصنم ًاظفل رورحي مسا :«رمألا»)



 ءابلا

 .(هب لوعفم هنأ

 ل ا
 .(بجعتلل يذلا «لِهفأ» لعاف يف ةدئازلا

 نواعتلاب ٌلمحأ» : ةدايزلاو

 قأ ٍضام لعف :«لجأ») «ءاقدصألا نيب

 عنم يذلا حتفلا ىلع ّينبم .رمألا ةغيص ىلع

 ءابلا :«نواعتلاب» .ضراعلا نوكسلا هروهظ
 لمد ريكلا لع ويب" ع ظرع

 :«نواعتلا» .بارعإلا نم هل

 وحن «,ةبجاو انه

 رورجم مسا

 .«لججأ» لعاف هنأ ىلع الحم عوفزم طفل

 قلعت ,ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :«نيب»

 :«ءاقدصألا» .فاضم وهو «لمجأ» لعفلاب

 لوق هنمو .(ةرسكلاب رورح هيلإ فاضم

 ش :رعاشلا

 ازاننتح تايفلا قوز انسب نونا
 ربخو .يفنب ةقوبسملا «ناك» ربخ - 0

 لمع ةلماعلا ةيزاجحلا «ام» و «سيل»

 .«ديبعلل .مالظب هللا ناك ام» :وحن .«سيل»

 .«بعصب سردلا ام» و .« لهاجب تلال

 97 :يلاتلا وحنلا ىلع لوألا لاثملا برعُيو

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح
 ّقبم صقان ضام لعف :«ناك» .بارعإلا

 ٠ ى.؟ م 7

 يفو .«لمجا» لعفلاب اقلعتم دئاز ريغ هرابتعا زوجيو )١(
 ايوجو ًارتتسم اربع «لجأ» لعاف نوكي .ةلاحلا هذه

 .تنا :هريدعت

 مسا ةلالجلا ظفل :«هللا» .رهاظلا حتفلا ىلع
 فرح ءابلا :«مالظب» .ةمضلاب عوفرم «ناك»
 نم هل لح ال رسكلا ىلع .ييم.دئاز رج

 بوصنم اظفل رورح مسا «مالظ» :بارعالا

 ماللا :«ديبعلل» .«ناك» ربخ هنا ىلع الح

 نم هل لحم ال رسكلا ىلع ( ينبم رج فرح
 مسا «ديبعلا» .«مالظ» ربخلاب قلعتم بنا رعْؤلا

 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي

 ءاج» :وحن .يونعملا ديكوتلا ظافلأ -

 ينبم دئاز رج فرح ءابلا) «هسفنب دئاقلا

 .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا ىلع

 ىلع الح عوفرم ًاظفل رورج مسأ :«هسفن»

 ءاهاو .فاضم وهو .عوفرم مسا ديكوت هنأ

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لن نيف
 ,«مهسفنأب دونجلا ءاج» :وحنو .(ةفاضإلاب

 للا :تدهاشدو- ««يهمتج أب موقلا فاعوو
 .خلإ ...«هنيعب

 كيلع» :وحن ,79«كيلع» دعب - ا/

 ىنعمب ا لعف مسا :«كيلع») «قدصلاب

 ريمص هلعافو .حتفلا ىلع ينبم «مزلا»

 :قدصلاب .تنأ 0 ايدج هيف راتسم

 أظفل رورحي مسا :«قدصلا» .بارعإلا نم هل

 ةلاحلا نم ءزج يه .ةقيقحلا يف .ةلاحلا هذه نإ (1)

 اهاندرفأ اننكل (هب لوعفملاب لاصتالا ةلاح) ةئلاثلا

 .اهابعتسا ةرثكو اهتيمهأل

 ملا/ ١



 ءابلا

 هب لومفم هنأ ىلع الحب بوصنم

 .(«كيلع» ل

 لوق وحن .اهلماع يفنملا لاحلا عم - 8

 :رعاشلا

 تاكر :ةيتاكمو ةتعضر ف
 افانيحعم تيشلا نى كح
 ّيبنم فرح .اهلبق ام بسح ءافلا :«اف»)

 :«ام» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع
 نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم يفن فرح

 ىلع ينبم ضام لعف :«تعجر» .بارعإلا
 ىلع ّينبم فرح ثينأتلل ءاتلاو حقفلا

 :«ةيئاخب» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 ل ال رسكلا ىلع بم َدئاَر رج فرع ءابلا
 ًاظفل رورجم مسا يا :تارعإلا نم هل

 لعاف :«باكر» .لاح هنأ ىلع الحم بوصنم

 ًادتبم :«ميكح» .ةمضلاب عوفرم «تعجر»

 ةمضلاب ةعوفرم ةفص :«نبا) .ةمضلاب عوفرم

 رورحي هيلإ فاضم :«بّيسملا» .فاضم وهو

 عوفرم أدتبملا ربخ :«اهاهتنم» .ةرسكلاب
 وهو ,رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ىلع ينبم لصتم ريمض :«أاه» .فاضم

 ميكح» ةلمجو .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا
 يف ةيمسا ةلمج «اهاهتنم بّيسملا نبا

 .(«باكر» تعن عفر لحم

 ءابلا :مسقلا يف ةراجلا ءابلا - ج

 درفنتو ءرج فرح يهو .مسقلا فرحأ لصأ

 يهو) مسقلل يتلا رجلا فورح ةيقب نع
 :اهنم صئاصخب (نمو .ءاتلا .واولا .ماللا

 هلعافو مسقلا لعف تابثإ ةزاجإ - ١

 هللاب ُمسقا» :وحن .ءاهفذح ةزاجإو ءاهعم
 .«كنئفاكأل هتلاب» و .«كننفاكأل

 :وحن .ريمضلا ىلع اهوخد ةزاجإ - ؟

 اهعم مسقلا نوكي نأ ةزاجإ - *
 .(ةيئاشنإ ةلمج مسقلا باوج يأ) اًيفاطعتسا

 .«يندعاس هللاب» :وحن

 .هب مسقملا ءاقبو اهفذح ةزاجإ -
 .«كنمركأل هللا» :وحن

 ءابلا فذحت دق :ةفوذحملا ءابلا - د

 اك ,«كنمركأل ِهَللا» :وحن .ِمَسَقلا يف انيأر اك
 عزن ىلع اهدعب رورجملا بصنيف فذحت دق
 :ةيالا وحن .هب لوعفملاب هل اهيبشت ضفاخلا

 (18 :دوه) «مهّير اورفك دومث نإ الأ»
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 ىلع ةدئازلا «ام» لخدت دق :ةظوحلم

 :ةيآلا وحن لمعلا نع اهفكت نأ نود .ءابلا
 :نارمع لآ)4مهل َتنِل هلا َنِم ٍةمحر اهبق)

 1١46(.

 :اباب اباب
 برعتف 5317 باب باتكلا تأرق» :لوقت

١184 



 تاب

 ,ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح ىلوألا «أباب»
 .ةحتفلاب ًابوصنم ًاديكوت ةيناثلا «أباب» برعتو

 -و

 :تاب

 :قأت

 تءاج اذإ ًامزال اًنات ًايضام ًاللعف - ١

 .«انتيب يف ٌديز َتاب» :وحن ءاليل لزن :ىنعم
 .رهاظلا حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف :«تاب»)

 «يف» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف :«ديز»

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم رج فرح
 :«انتيب» .«تاب» لعفلاب قلعتم .بارعإلا

 وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحجم مسا :«تيب»

 ىلع ينبم لصتم ريمض :«ان» .فاضم

 .(ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 مسالا عفري ًاصقان ًايضام العف - ١
 ربخلاب مسالا فاصتا دافأ اذإ .ريخلا بصنيو

 ضيرملا تاباه وجت ءاليل 4 ىأ) كيبملا هكقو
 ينبم صقان ضام لعف :«َتاب») هأعوجوم
 «ّتاب» مسا :«ضيرملا» .رهاظلا حتفلا ىلع
 هاب راب ارجو اكسل ١ ولو
 :رعاشلا لوق وحنو .(ةحتفلاب بوصنم

 ناك مومهلل ايجن تينا

 مفوفك ءريقع .قئاردق لالسغ
 ًايضام ًالعف ةصقانلا «تاب» 0005

 «ًامايقو ًادْجس مهيرل نوتيبي نيذلاو»
 عراضم لعف :«نوتيبي») ١5( :ناقرفلا)

 لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم صقان

 ىلع ّقبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا
 :«مهرل» .(«تيبي)) مسس أ عفر لح ف نوكسلا

 هللا اعلا لح ينبم رج فرح ماللا
 بوو السل رينخلاب قلعتم .بارعإلا نم

 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحم مسا

 يف نوكسلا ىلع بم لصتم ريمض :«مه»
 «نوتيبي» ربخ :«أدٌجَس» .ةفاضإلاب رج لح
 :ةاولا  :«اماتعوو . ةنهاظلا ةحعنلاب ٠ كوضتم

 .رهاظلا حتفلا ىلع بم فطع فرح
 ةحتفلاب بوعنم فولتتعم مسا :«امايق»

 وحن .أرمأ لمعتست كلذك .(ةرهاظلا

 ىلع بم صقان رمأ لعف :«ثب») ًايلصُم
 اوكو هيفا شتم نيكل ةيسمارب «نركنلا

 «تب» ردخ اا .«تنأ»

 وحن ءاراكيضمو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 ٍضام لعف :«ينرس») هايلصما كئابت ينرس»

 فرح نونلاو .رهاظلا حتفلا ىلع ّيبم

 نم هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم ةياقولل

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .بارعإلا

 :«كتايب» .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 وهو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «رس» :لعاف

 ىلع يىنبم لضَح ريمض فاكلاو .فاضم

 مسا وهو .هيلإ فاضم رج لحم يف متفلا

 ىلإ

 تب («,

 :هريدمت

١ 



 ءلب "ىداب

 ردصملا ربخ هايس .«تايب» ردصملا

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «تايب»

 :ءدب ئداب

 :يلاتلاك برعيو .ءيش لو :ينعي ظفل

 مهضعب لاقو) .ةحتفلاب ةبوصنم لاح «ئداب»

 .فاضم وهو .(ةحتفلاب بوصنم فرظ هنإ
 :وحن .ةرسكلاب رورح هيلإ فاضم «ءدب»

 ئىداب يتدلاو ُثرز «يرفس نم تدع امدنع»
96 

 .(ءدب
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 :ءذب يذ ىداب

 اهامعتسا لمعتستو «يدب ىداب» لثم
 ةبوصنم لاح :«ئداب» :يلاتلاك برعتو

 بوصنم فرظ اهنإ مهضعب لاقو) ةحتفلاب

 ال دئاز مسا :«يذ» .فاضم وهو (ةحتفلاب
 دنلا فاض ةيسبو «تارعالا تناقل لع
 .ةرسكلاب رورجم

 :ةزرابلا
 .«ريمضلا» يف «ةزرابلا رئاضلا» عجار

 و

 : سب

 رظنا .مذلا ءاشنإل دماج ضام لعف

 .(؟) «مذلاو حدملا لاعفأ» يف اهماكحأ

 :ام 0

 .(ي :ةرقفلا)«ام»:رظنا

 :اسؤُي
 :ريدقتلاو .فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 ُهَسْأبأ
 اسؤب» :وحن .رخآلا ىلع ءاعدلا عقوم

 اينانادب الوفنع اعز قف مهنمو .«نئاخلل
 اعل هنأ :ةيرلاو ةيدشنلاو فول لقفل

 :اركاب
 ءاركاج :ةلترايزلا تيجو دونت و :يرمت

 لعفلاب قلعتم ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم ًافرظ

 .(تنح)»

ًَ 

 :اتب

 :وحن يف ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم

 .«اتب ينطو نوخأ نل»

 :ًاتاعب
 نوخأ نل» :وحن ب :رظنا فاو لثم

04 



 .«أتاتب ينطو

0 0 . ِ- 

 نواهتا نل» :وحن .اتب :رظنا .«اتب» لثم

 دعب أي .ثنؤملا عمج ديكوت ةيوقتل ظفل
 دقي فأنا قلاو ديكوتلل يتلا عمجأ عمج) «عمج»
 «ءاعتب» عمج وهو ضيا ديكوتلل يتلا لك

 وأ .ًاعوفرم ديكو برعيو ,( عتبأ ٍثنؤم)

 ف يف ودكم عقوم بسح اروح وأ ايوضنت
 م َنُهلك ٌتابلاطلا ترضح» :وحن ,ةلمجلا
 عج لاب عوف رم ديكوت لكل «عتب

 :«عتب» ."'ةمضلاب عوفرم تابلاطلل ديكوت

 وحلو .(ةمضلاب عوفرم تابلاطلل ديكوت

 لك «عتب عم ّنهلك تابلاطلا ٌتدهاش»

 لك لم رب حشا ب نوصي هيك
 ُتررسم» :وحنو .(«لك» لشم عني
 ديكوت :«عمجا») «عتب مج ريل تابلاطلاب

 عونمن هنأل ةرسكلا نم ًاضوع ةحتفلاب رورحي

 .(«عمج» لثم :(عتبا) .فرصلا نم

 .ديكوتلل ديكوت ال )١(

 :ءاعتب

 يتأيو .درفملا ثْنؤملا ديكوت ةيوقتل ظفل
 ظفل دعب اهرودب يتأت يتلا «ءاعمج» ظفل دعب

 دا يوصف وأ ًاعوفرم ًاديكوت برعيو لك

 :وحن .ةلمجلا يف هدكؤم مقوم بسح ًارورحجب

 :وحنو «ءاعتب ةاعمج اهلك ةنيحشلا اارقو
 :هامي كام اهلك ةسيرملا' نيسعأو

0000 
 عتب :رظنا .هلثم فرصلا

 م تس

 :قأت

 ١- معن ىنعع باوج فرح 17

 وختا «تارعاإلا قمدنلا لم ال نوكتتلا لغ
 .«لجب -؟ ينعمستأ»

 0007 : ىنعمب هل ا لعف مسأ - ؟
 َكِلَجَب» ,نوكسلا ىلع اينبم

 وحنو 58 كيفكي :ىنعب ."!هينلَجَيو
 :رعاشلا لوق

 ليت انجي اسجل ارز
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .يفكي مث :يأ

 ةياقولا نون لخدت الو .وه :هريدقت ازاوج

54١ 



٠ 

 لجب

#2 

 :لجب
 :وحن .««بسح» ةملكل فدارم مسا

 وحنو .كبسحو يبسح :ىأ ,«كلجبو ٍلجب»

 ١ :ديبل لوق
 هلفحأ الف كلهأ ىتمف

 .لسخ» سيساهم ألا لخت
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«يلجب»)

 لحملا لاغتشا اهروهظ عنَم ءايلا لبق ام ىلع
 ءايلاو .فاضم وهو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب

 رج لح يف نوكسلا ىلع ّنبم لصتم ريمض
 ةمضلاب عوفرم ربخ :«لجب» .ةفاضإلاب

 .(ةيفاقلا نوكس اهروهظ عنم ةرّقملا

200 

 .«ءابلا» دئازلا رجلا فرح نم ةبكرم

 .(بمستح» :عجار .(بسحا))و

 ًء م ٠

 لاقي نسحتسأ :ىنعب عراضم لعف مسا
 ,ةغلابملل رّركيو .ءيشلاب اضّرلاو حدملا دنع

 :هريدمت ايون هيف رتاتسم ريمض هلعافو

 :كل لاق نمل ,ْحَب :كلوق وحن .«انأ»
 .دهتجأس

 :ةصاخب
 :(ةصاخشو ,«ءابلا» رجلا فرح نم ةبكرم

 .ةصاخ .رظنا

 2 و

 :دب

 «ال»ب نرقي .«صانم» هانعم ظفل

 ل هلو رحت انا اها رعت نيستا ةقانلا

 سنجلا يىفنل فرح :«ال») «داهتجالا نم

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم

 بصن لحب يف عتفلا ىلع قيم مسا دهنيه
 ىلع نيم رج فرح :«نِم» .«ال» مسا

 ءاقتلا نم اعنم حتفلاب كّرُح دقو .نوكسلا
: 

 .فوذحملا «ال» ربخب قلعتم .نيئكاس

 مسا :«داهتجالا» .نئاك وأ دوجوم :ريدقتلاو

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي

 بسح «دب» ةملك برعت :ةظوحلم
 .ةلمجلا يف اهعقوم

 ًَء
 مو

 :ادب

 :يتأت

 ,«ع رشا» ىنعع اصقان ايضام د تلا

 نوكي نأ طرب, دخلا يصنتو مسالا عفرتف
 م« 2ث, 9

 ريغو اهمسا نع ارخاتم اعراضم اهريخ
 .٠ و 7 7

 «رمبني رطملا ادب» :وحن .«نأ» ب نركقم
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 حتفلا ىلع ّيبم صقان .ضام لعف :ًادب»)
 :ةحضلاب عوفرم 0 مسا :«رطملا» .رهاظلا

 ةيعلاب عوفرم عراضم لعف :«رمهني))

 يرق ارا وخايف كيم متت فلعاذو

 يح بضل لع قوس ةلعو وشو
17 

 ريع .ق>ةكلذو: اناث“ ايتقام الفف.خ

 اركاب لمعلا تادب» ةوخت :ةعباسلا ةلاخلا

 .«ةيرقلا يف سرعلا ديو :وحنو

 مم

 :لّدبلا

 دوصقملا عباتلا وه :هفيرعت - ١

 :وحن .هعوبتم نيبو هنيب ةطساو نود مكحلاب

 .""«الداع ٌرمع ةفيلخلا ناك»

 :عاونأ ةعبرأ لدبلا :هعاونأ - "

 .لك نم لك لدب وأ قباطملا لدبلا -أ
 ىنعملا يف هنم لدبملا يواسي يذلا وهو

 طارصلا اندها» :ةيآلا وحن .ةمات ةاواسم

 "ع مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا
 ةيواسم ةيناثلا طارصف .(7 - 5 :ةحتافلا)
 وه ةفيلخلا :لوألا لثملا ىفو .ىلوألا طارصل

 .ةفيلخلا وه رمعو .رمع

 لدب وهو .ةّمضلاب عوفرم «ةفيلخلا» نم لدب «رمع» )١(
 .لك نم لك
 نم لك لدب» .للوألا «طارصلا» نم لدب «طارص» (؟)

 .ةحتفلاب بوصنم «لك

 لدبلا

 يذلا وهو لك نم ضعب لدب - ب

 دب الو .هنم لدبملا نم اًيقيقح أءزج نوكي
 ووك د هنن ل دعا فوقي نهدي هل انقتا قر
 :يايمصت ةحاشتلا :تلكأري وجت

 تيبلا ٌجح سانلا ىلع ِهللو» :ةيآلا وحن

 :نارمع لآ) «ًاليبس هيلإ عاطتسا نَم
 .مهنم عاطتسا :ريدقتلاو 17

 ىلع لدي يذلا وهو لامتشالا لدب - ج

 ,«هملع ديز ينيجعا» :وحن .هعوبتم يف ىنعم

 نم دب ال .لكلا نم ضعبلا لدبك وهو

 وحن .روكذم .هنم لدبملل دوعي ريمضب هلاصتا

 لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي» :ةيآلا
 وحن .رذقم وأ 5١9(0*( :ةرقبلا) «هيف

 ٍتاذ رانلا ٍدودخألا ٌباحصأ ّلتق» :ةيآلا
 :ريدقتلاو (© - 6 :جوربلا) '”دوقولا
 «لأ» تبان مث هران لصألا :ليقو .هيف رانلا

 .نمتلا ع

 امم ءيشلا لدب وهو .نيابملا لدبلا - د
 .هل اقباطم نوكي ال ثيحب (هفلاخي) هنيابي

 د .٠

 ردهم وا

 (لك نم ضعب لدب) «ةحافتلا» نم لدب «اهفصن» (1)

 .ةحتفلاب بوصنم

 (لك نم ضعب لدب) «سانلا» نم لدب «نم» (4)

 .ةرسكلاب رورحي

 (لامتشا لدب وهو) «مارحلا رهشلا» نم لدب «لاتق» ))(

 .ةرسكلاب رورحي

 (لامتشا لدب وهو) «دودخألا» نم لدب هرانلا» (1)

 .ةرسكلاب رورحم

 احدنا



 لدبلا

 المتشم هنم لدبملا نوكي الو .هنم ًاضعب الو

 :ماسقأ ةثالث وهو .هيلع

 ليبس ىلع ركذيو طلغلا لدب ١-

 ءاحافت تلكأ :لوقت نأ قي نأك .طلغلا

 :وحن .ىرخأ ةظفل كناسل ىلإ قبسيف
 .""«أحافت الاقترب تلكأ»

 :لوقت نأك كلذو .نايسن لدب - ؟

 انإ ,رفاس يذلا نأ ٌركذتت مث .«ديعس ٌرفاس»

 ديعتم رفاس» :لوقتف .«ديعس» ال «دمح» وه

 ."0«دمح

 :لوقت نأك كلذو ,بارضإ لدب - ©

 ءاطعإب رمألا نع ٌبرضَت مث «الكأ ينطعأ»

 :لوقتف .الثم ءاملا ءاطعإب رمألا ىلإ لكألا
 02 الكأ ينطعأ»

 ةاحنلا ضعب داز -أ :تاظحالم ٠-

 يرق لوفي الدم ضعبلا نم لكلا لدب

 :سيقلا

 ارامحت موي نيبلا ًةادغ ينأك

 (طلغ لدب وهو) «الاقترب» نم لدب «أحافت» (؟)

 .ةحتفلاب بوصنم

 عوفرم (نايسن لدب وهو) «ديعس» نم لدب «دمحم» (17)

 .ةمضلاب

 نم ةلعلا فرح فذح ىلع ّينبم رمأ لعف «ينطعأ» (؛)

 لحم يف ينبم لصتم ريمض ءايلاو .ةياقولل نونلاو .هرخآ
 :تنأ ةريدقت اتسم: نعمتط :لغاقلاو قب لعق يسن

 وهو) هالكأو نم لدب «ءام» .بوصنم هب لوعفم «الكأ»

 .ةحتفلاب بوصنم (بارضإ لدب

 لشي تقانة فازت دمت

 ,عونلا اذه ضفر ةاحنلا روهمج نكل
 قلطمو ةظحللا مويلاب دارملا نأب تيبلا لوأو

 .تقولا

 ضعبلا لدب نييوحنلا ضعب در - ب

 برعلا نأل .لكلا لدب ىلإ لامتشالا لدبو
 :تلق اذإف .صانخلا ديرتو ماعلاب ملكت
 كنإ لوقلا ديرت امنإف .«اهتلث ٌةحافتلا ٌتلكأ»
 .ضعبلا اذه تنيب مث ,ةحافتلا ضعب تلكأ

 طلغلا لدب ةاحنلا نم ةعامج در - ج

 معزو .برعلا مالك يف دوجوم ريغ هنإ اولاقو

 يذ لوقك برعلا مالك يف دجو هنأ مهضعب
 .ةمرلا

 تش جانا ينو تاثثلا ينو

 .داوس :ةوحلا نأل طلغ لدب سعللاف

 ةعامجلا نكل .ةرمح هبوشي داوس :سعللاو

 ردصم «سعل» نأب تيبلا اذه تلوأ ىلوألا
 تتر سلا) عيون جنس رقع
 .«لداع» ىأ «لدع مكاح» :لاقي امك «ءاسعل

 .بارعإلا يف هعوبتم لدبلا قفاوي -د

 ريغف .ريكنتلاو فيرعتلا يف هتقفاوم ام

 وحن .ةركنلا نم ةفرعملا لدبت دق دإ .ةبجاو

 طارص ىلإ يدهتل كنإو# :ىلاعت هلوق

 :ئروسشلا) « هللا طارص ميقتسم

 وهو «هللا طارص» ءاج 1 ,(073- 1١

0: 



 .ةركن وهو «ميقتسم طارص» نم الدب ,ةفرعم

 نأ طرشب ةفرعملا نم ةركنلا لدبت دق اك

 :ىلاعت هلوقك .ةفوصوم هريدلا نوكت

 «ةئطاخ ةبذاك ةيصان ,ةيصانلاب ًاعفسنل»
 يهو «ةيصان» لدبأف ٠١6 - ١5(. :قلعلا)

 .ةفرعم يهو «ةيصانلا» نم ةركن

 عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف ةقباطملا اَمأ

 نم لكلا لدب يف ةبجاوف .ثينأتلاو ريكذتلاو
 ,عمجلاو ةينثتلا نم عنام عني مل ام لكلا

 نإ» :ةيآلا وحن اردصم امههدحأ نوكك

 :ًابنلا) «ًابانعأو قئادح ًازافم نيقتملل
 وهو عمجلا لدينا فيي( تاغ

 دضقك را (ءاراقت# ذرقملا قم :«ةتادحمو
 :رغاشلا لوقك ليصفتلا

 ةحيحص لجر نيلجر يدك تنكو

 ِتْلْشف نامزلا اهيف ىمر لجرو

 مسالا نم رهاظلا مسالا لدبي - ه

 ريمضلا لدبي الو .ةقباسلا ةلثمألاك رهاظلا

 نم ريمضلا لدبي ال اك .''اريمضلا نم

 نم رهاظلا لادبإ زوجي نكل .رهاظلا مسالا

 اوٌرسأو» :ةيآلا وحن .بئاغلا ريمض

 ثيح (' :ءايبنألا) «اوملظ نيذلا ىوجنلا

 ريمض يه يتلا «واولا» نم «نيذلا» لدبأ
 ريمض نم رهاظلا لادبإ اَمأ .لعافلا

 «تنأ كب تررم» وأ أ تمق» :لثم 5 امأ )1(

 لذبلا

 : تالاح يف الإ زوجي الف .رضاحلا

 وعنا :ةظاح اللا ايطتقم“ ناك "اذإ حو

 «انرخآو انلوأ» لالا كين ١١4(. :ةدئاملا)

 :فانلا و زيمفلا قم
 لوقك لك نم ضعب لدب ناك اذإ - ؟

 :رعاشلا
 مهادآلاو نجسلاب قطا

 مسانملا هس يلجرف 0

 يف وكلا ءاي نم «يلجر» لدبأ تيح

 .لك نم ضعب لدب 50-6

 لوقك لامتشا لدب ناك اذإ -''

 :رعاشلا

 اذن انس انش دم املا انفنتي

 ارهظم كلذ قوف وجرنل انإو

 نم «انؤانس» و «اندحجي» لدبأ ثيح
 .لامتشا لدب «انغلب» يف ريمضلا

 لك لاكي نفل“ قم: طفلا لدي ف

 لاهتشا لدب وأ «انب مملأ انرز» :وحن 59 نم

 ًاماثآ َقْلَي كلذ لعفي نمو» :ةيآلا وحن
 "'جةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي
 لك نم ضعب لدب وأ (15 - 74 :ناقفلا)
 لدبتو .«كعحري 3 دج ٌلصت نإ» :وحن

 مب مكّدمأ» :ةيآلا وحن .ةلمجلا نم ةلمجلا

 تانجو نينئبو ماعنأب دم نوملعت

 ل لعفلا نم لدب «فعاضي» (؟)

 الحان



 لدبلا

 دقو .(175 - ١7 :ءارعشلا) !'''6نويعو

 لوقك درفملا نم ةلمجلا لادبإ 55 زاجأ
 :رعاشلا

 ةجاح ةنيدملاب وكشأ هللا ىلإ
 نايقتلي فيك ىرخأ ماشلابو
 الدب «نايقتلي فيك» ةلمجلا تءاج ثيح

 .«ىرخأو ةجاح» نم

 يف لدبلا ىلع دمتعي نأ ريثكلا -ز

 لدبلا فذح اذإ ثيحب .ىنعملا ىلع هتلالد

 يف ًادئاز لدبلا يتأي دق نكل .ىنعلا صقن

 :رعاشلا لوقك ىغلملا مكح

 انتيشاوروب 'انهودنبع فرجا نإ
 بدطعالا قرف .لدقع نزاوتع :تكرش
 «اهحاورو اهودغ» لدبلا ءاج ثيح

 .ادئاز

 ,ماهفتسا مسا نم مسا لدبأ اذإ - ح

 ةزمهه ركذ بجو .طرش مسا نم وأ

 :وحن ,لدبلا عم ةيطرشلا «نإ» وأ ماهفتسالا
 ام»و .7'2«؟نوثالث مأ نورشعأ ؟كرمع مك»

 «مكدمأ» ةلمج نم لدب ةيناثلا «مكدمأ» ةلمج )١(

 .يلوألا

 .مدقم ربخ عفر لح يف ينبم ماهفتسا مسا همك» ()
 .هيلإ فاضم فاكلاو عوفرم روم أدتبم :«كرمع»

 عوفرم «مك» نم لدب «نورشع» .ماهفتسا فرح ةزمهلا

 .فطع فرح «مأ» .ملاسلا ركذملا عمجي قحلم هنأل واولاب

 واولاب عوفرم «نورشثع» ىلع فوطعم مسا «نوثالث»

 .ماسلا ركذملا عمججب قحلم هنأل

 نإ عنصت امد»و © «؟أ رش مأ ًاريخأ ؟ٌتعنص

 1 رع ارشنإو اريغ

 لدبملا ناك اذإ :؟9لزبلا عطق -

 هانا لك نهر. امانمتأ لدتلاو نال دم
 :وحن .همدعو .لذدبلا عطق زاج .هنم لدبملا

 وأ .""'«ةعبرو راصقو لاوط لاجرب تزرع
 4 2 و 2 و
 يف 0 -َ ِ

 وأ ؟")!«ةعبرو راصقو لاوط ,لاجرب بتررم»

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«ام» (5)

 ةديخلا نا ريخاو لعافو لقا هكفتسو هب لوعقم نس

 ...ةحتفلاب بوصنم «ام» نم لدب «أريخ» .ماهفتسا فرح
 .خلإ

 .هب لوعفم بصن لحم يف مزاج طرش مسا ءام» (4)

 ًايوجو رغتسم لعافلاو .موزحي عراضم لعف :«عنصت»

 طرش فرح «نإ»و .طرشلا لعف وهو تنأ هريدقت

 لثم «ارش نإ»و .خلا ...ةيطرشلا «ام» نم لدب ءاريخفو

 ةمالعو موزحي لوهجم عراضم لمف :«زجت» .«اريخ نإ»و

 .طرشلا باوج وهو .هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج

 .«تنأ» :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو

 بارعإلا يف هتّيعبت نع هفرص لدبلا عطقب دارملا (0)
 هنوك ىلإ ءالدب نوكي نأ نع هفرص يضتقي اذهو .هتوعنمل
 اك فود لغفلا هب الومقم وأ .فوذحم ًادنبلا ريغ

 فوطعم مسا «هراصق» .رورحي لدب :«لاوط» (1)

 ماسقأ لك امه هدعب امو لدبلا نأ انه ظحاليو ...رورحي

 وطسوتم) ةعبر اَمأو .راصق اّمإ لاجرلا نأل .هنم لدبملا
 .(لوطلا

 ةلمجلاو .مه هريدقت فوذحم أدتبل ربخ :«لاوط» (7)

 مسا :«ةعبر» .عوفرم فوطعم مسا :«راصق» .ةّيفانثتسا

 .عوفرم فوطعم
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 عو

 نورب

 و اراصقو الاوط ,لاجرب تور

 ةلاحلاك المخ هنم لّدبمملا ناك اذإ اَمأ

 فوتسم َريغ اليصفت الّصفُم لّدبلاو .ةقباسلا
 :وحن .بجاو عطقلاف .لّدبملا ماسقأ لكل

 لاوط وأ ًاراصقو ًالاوط لاجرب ٌتررم»
 اوه الا .لدنلا تانك اذا "1 دز مق
 عابتإلا :نارمألا هيف زوجيف .ليصفتلا

 وأ كوخأ ديعسي ٌتحرف» :وحن .عطقلاو

 ديفيس ١ تكوف»ا رأ .اههخ مطقلا لك هنلاخأ
 .لدبلا ىلع «كيخأ

 :لدب

 ًافرظ «كاذ َلَدَب اذه لحفل :وحن يف برعت

 :يتأت

 همسا ةمزالم ديفي اصقان العف ١-

 هنم ىتأ ذإ ,فّرصتلا صقان لعف وهو .هربخل
 طرتشيو .لعافلا مساو عراضملاو يضاملا

 حربأ ال» :وحن 0 ةقيدي نأ .ةلمعل

 هريدعت فوذح لعفل بوصنم هب لوعفم :«الاوط» )غ1(

 مسأ ا رافق .ةيفانثتسا ةلمحلاو :ىعأ وأ هروح

 .بوصنم فوطعم

 وأ .ءيجيس يذلا لثملاك .فرحلاب يفنلا نوكي (؟)

 حربت ال» :وحن 2.يهن وأ ,"«أدهتحجي

 َح رب ال» :وحن .«ال» ب ءاعد وأ ,ادهتحي

 يفنلا ةادأ فذح زوجيو .«'

 قوبسملا «حرب» عراضم عم «ال» تناك اذإ
 :سيفقلا ئرما لوق وحن ,مَسقب

 ًادعاق حرب هللا نيمي تلتف

 يلاصوأو ِكيدل يسأر اوعطقا ولو

 .حربأ ال هللا نيمي :ريدقتلاو

 ,ةقباسلا ةلاحلا ريغ يف اًمات لعف - ١

 بهذ :يأ «ضيرملا نع ٌرْطخلا حرب» :وحن

 ئى و

 ”«انوصم كفرش

 وو

 :تورب

 فنأ يف لعجت ةقلح ىهو «ةّربا) عمج

 «حراب» مسا) «أدهتحي حراب ريغ ديز» :وحن .مسالاب

 «حراب» ربخ :«ادهتحم» .وه :هريدقت ازاوج رتتسم ريمض
 حربا تلو رحت :لعقلاب وأ :(ةزهاظلا ةحتتلاب نوصتب
 .«ادهتحي

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :«ال» (؟)

 ةمهلاب وفرت صفانا عراضم لمع :«خربأ» .بارعإلا
 .«انأ» :هريدقت اوعية ناي رابش همساو .ةرهاظلا

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «خربأ» رخ :«أدهتجم»

 لحم ال نوكسلا ىلع ينبم مزجو يهن فرح :«ال»ه (4)

 موزحم صقان عراضم لعف :«حربت» .بارعالا نم هل

 ايوجو“ هيفا تعم نيم همساو“ ءهاظلا نوكسلاب

 .ةحتفلاب بوصنم «حربت» ربخ :«أدهتجم» .«تنأ» :هريدقت

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ىنيم ءاعد فرح :«الو ()

 1 .بارعإلا
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 هاه“ ها يبا هه هت

 ف .لاسلا ركذملا عمجب قحلم مسا .ريعبلا
 .ءايلاب و هو .واولاب

 ه م ©ه دي“ <

 :سب سب وأ سب سب وأ سب سب
 وأ هاو منغلاو لبإلا ءاعدل توص مسا

 ال: نوكسلا لع بم :تاناويحلا هذه رجزا

 .بارعإلا نم هل لح

 :هانعمو .ةتوحنملا لاعفألا نم ضام لعف

 ادب ف ملعملا لمسَب» هوتيل هللا غن ::لاق
 «لمسب» لعاف :«ملعملا») « سردلا حرشب

 .(ةمضلاب عوفرم

 :نويرصبلا
 .ةيرصبلا ةسردملا :عجار

 و 6

 لمعتستو ,«عتبا) : ىنعمي ديكوتلل مسأ

 .متب هرظنا -:اهباعإ :برعتو ءاطارعتسا

© 

 :ءاعصب

 تي .اهاعتسا ليفت «ءاعتب» ,نىنعم

 .ءاعتب :رظنا .اهبارعإ

0 
 نإ دعاو نم هدعلا َنَع هب. ىكي ظفل

 لاوعتسا ليمرلا# (ةرشع ىلإ لبقو) ةعست

 تنويو يف هعقوم بسح برعُيو 0076

 نؤكب انهو - ارق لمعتسيو .ةلمحلا

 3 ينراز» :وحن - هيلا ًافاضم هدودعم

 و - ةرشعلا عم ًايكرمو ٠ : ”!«تابلاط

 ردع ثالث ا نك رلا .ةدفلاك ترعب
 ىلع اوصف ةدودغتا قوكيو. ( رعب ةنالثؤ

 :اديفلت َسشَع ةعضب تدهاشو :وحن زييمتلا

 انهو تان لعمر 0مل دع مب وأ

 تاضبا يملا لع ا ويضتم ةدواذم وكت
 سا. * 0

 .' '«ةريل فلا نيرشعو ةعضب كلما» :وحن

 وهو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «راز» لعاف :«عضبا» )1(

 :ةريثكلاب زور هللا فاعف هتايلاطق فان

 ذنبا ل لع سم ماو 2 تلم
 .ةحتفلاب بوضنم زييغ :«اذيملت» هب لوعفم بصن لحم يف

 .«اذيملت رشع ةعضب» بارعإ «ةملعم ةرشع عضب» برعنو

 «نيرشع» و .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ةعضب» (17)

 نم هل لح ال حتفلا ىلع بم فطع فرح واولا

 هنال ءايلاب بوصنم فوطعم مسا :«نيرشع» بارعإلا

 ةحتفلاب بوصنم زييق :«فلأ» .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 رورج هيلإ فاضم :«ةريل» .فاضم وهو .ةرهاظلا

 .ةرهاظلا ةركلاب
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 هس-© و

 :ناطب
 نآطب» :وحن .أطبأ :ىنعع ضام لعف مسا

 ضام لعف مسا :«نآطب») :«ارواوم مايألا

 لعاف :«ُماَيألا» .رهاظلا حتفلا ىلع بم
 زيبق :«ارورم» .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم
 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 :حطبلا
 .ةلامإلا :عجار .ةلامإلا وه

6 

 :دعب

 ءيش رخأت ىلع لدي ناكم وأ نامز فرظ

 ابرعم نوكيو «ناكملا وأ نامزلا ىف ءيش نع

 :اينبم وأ

 :عاونأ ةعبرأ وهو :برعملا -أ

 ىلإ فيضا اذإ بوصنم نامز فرظ - ١
 نأ اوملعا# :ةيآلا وحن .نامزلا ىلع لديإاف

 :ديدحلا) «اهتوم دعب ٌضرألا ييحي هللا
 ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ :«دعب») 0

 :ءأج اولاد انعم قطر 6 يقال: لاقلاب ىلع
 ةرسكلاب رورحي هيلإ فاضم :«توم»
 ل ريمض :«اه» .فاضم وهو .ةرهاظلا

 .(ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
1 

 فيضا اذإ بوصنم ناكم فرظ 1

 2 ىو

 ادعب

 دعب يتيب» :وحن .ناكملا ىلع لدي ام ىلإ
 .«كتيب

 رج فرح هقبس اذإ رورجي مسا - '*
 ٍدعب ام ىلإ رهظلا ٍدعب نم تسرد» :وحن
 نا را ا عر نزع توجو وجت ا: وصفا
 نم كروزأس» :وحنو .«ةيرقلا دعب ام

 نع عطق اذإ بوصنم فرظ -(غ

 1و ,ىنعمو أظفل هيلإ فاضلا فدو ةفاضالا

 اد كلباقأس» ردا رع مفرح: قس

 :ناعون وهو :ينبملا - ب

 لحم يف مضلا ىلع ينبم فرظ ١-
 نع علف اذإ كلذو ,ةيفرظلا لع بصن

 اعنا قرر ديلا «فافكا قرح ةفاقفإلا

 .«دعب كلباقأس» :وحن ءرج فرحب قبسي مو

 رج لح يف مضلا ىلع ينبم مسأ - 5

 فذحو .ةفاضإلا نع عطق اذإ .رجلا فرحب

 قيسوب هواتف 35 ءاظفل هيلإ فاضملا

 لبق نم رمألا نط: :ةيآلا ويت رع كري

 .( :مورلا) «دعب نمو

 2 ىو

 :ادعب

 5 :هريدقت فودذح لعفل قلطم لوعفم

 هيلا فاضملا "قدعو ةفاضالا' نع انه. فرظلا عطق )01(

١ 



 ىتلاو اّيتللا دعب

 ,رخآلا ىلع ءاعدلا عقوم عقيو ءأدعُب هللا

 قلطم .!وعفم :«ادعب») .«نئاخلل ًادعُب» ؛وحن
 رج فرح ماللا :«نئاخلل» .ةحتفلاب بوصنم

 .بارعإلا نم هل لحم ال رسكلا ىلع بم
 رورجم مسا «نئاخلا» .كادعب» ردصملاب قلعتم

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 .ىّلاو الل 0

 ةيعقلا ةظحللا دعي. :ةرايتلا قمن
 .تيكو تيك :اهنأش ةعاظف نم يتلا ةريبكلاو

 نأ نع ةلالدلل لوضولا هل تفدخ نق
 يذلا رمألا فصو نع ةرصاق ةلصلا هذه

 يهو) املا :لوصوملا يمساب هنع ْك

 .رمألا ميخفتل كلذو .يتلاو (يتلا ريغصت

 :يلاتلا لكشلا ىلع ةرابعلا بارعإو

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم فرظ :«َدعب»

 لعفلاب ًالثم قلعتم وهف) .ةلمجلا مات بسحب
 .(«يتلاو ايتللا دعب كتلباق» :وحن يف «لباق»
 :تاطم وهو

 نوكسلا ىلع ينيم لوصوم مسا :«اّيعللا»

 .هيلإ فاضم رج لح يف
 ىلع نبم فطع فرح واولا :«يتلاو»

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا

 نوكسلا ىلع ينبم فوطعم مسا :«يتلا»
 .ةفوذحم لوصوملا ةلصو .ّرج لح يف

 0 :لئدعب
 - و

 .ذئنا :رظنا .«ذئنا» بارعإ برعت
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 صخب 0 :

 ا
 فيرعت نود انونم وأ «لأ» ب افرعم وأ افاضم

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو .ةفاضإ وأ

 :نوكيف

 اذإ .ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم الوعفم -
 روحت ,هيلا فيا يذلا ردصملا ناكم ءاج
 ناهدحتالا نت: :تديكحا»

 ةحيشلاب ايرضتم :قرطلا نع :ايئان د

 رش :فرظلا لإ فيش 4
 .«تقولا

 وأ .ابوصنم وأ ءاعوفرم لك نم الدب -

 يف :ةلمجلا يف هنم لّدبملا عقوم بسحب ًارورحب
 :«مهضعب») ةيهضع ٌبالطلا ءاج» :وحن

 - و

 ضعب تيشم» :

 ىلإ نييوحنلا ضعبو ناتسجسلا متاح وبأ بهذي )١(
 «لأ» لاخدإب] ضعبلا الو لكلا» لوقت ال برعلا نأ
 يف شفخألاو هيوبيس ىتح سانلا هلمعتسا دقو [فيرعتلا

 سيل هنإف كلذ بنتجاف .وحنلا اذهب اهملع ةلقل امهبتك

 لوخد ءالؤه عني فيك ٌبجعن نحنو .«برعلا مالك نم
 برعلا تماد ام «لك» و «ضعب» ىلع فيرعتلا «لأ»

 !نييوحنلاو وحنلا لبق «لكلا» و «ضعبلا» تلمعتسا

 يف ماللاو فلألا اوزاجأ نويوحنلا :يرهزألا لوقي
 .كلذ يعمصألا ىبأ نإو ه«لك» و «ضعب»

"9٠٠ 



 ,ةمضلاب عوفرم لك نم ضعب لَدَب :«ضعب»

 ىلع يم لصتم ريمض لا ناك وعو
 .(ةفايطإلاب رج لحم ف نوكسلا

 ,.«بالطلا 1 ءاج» وحن يف لعاب

 تلباقف نوملعملا هدو رج يف هب الوعفمو

 عمتجا» :وحن يف ارو راساو يبس ًأضعب

 ف أدتبمو .«ضعب ىلع ضعب ملسف نوملعْلا
 عب وأ «دهتحي 00 ضعب» :وحن

 .خلإ ... ١«نودهتحي بالطلا

 :لك نم ضعب
 .«لدبلا» يف لكلا نم ضعبلا لدب عجار

 و

 .دعب :رظنا .اهبارعإ برعتو .«دعب» ريغصت

 الاح برعتو .ةأجف :ىنعب ةبوصنم ةركن

 5 :هريدقت فوذح لعفل اقلطم "الوعفم وأ

 ىتَح» :ةيآلا وحن .الاح اهبارعإ لضفألاو
 3١*(, :ماعنألا) «ةتْغِب ةعاسلا مُهتءاج اذإ

 .(6غ :ماعنألا) «ةتغب مهانذخا» :ةيآلاو

 .«ضعب» ظفل ناسا لع 017 رنخلاب يتأت نأ كل )١(

 .اهانعم ساسأ ىلع اعمجو

 :نويدادغبلا
 .ةيدادغبلا ةسردملا :عجار

 ئ ©و

 :ةركب
 نام. قرظ نيرمت ءاركاب وأ ةودغ :قعب

 ةسردملا ترز» :وحن .ةحتفلاب ًابوصنم

 اهانلمعتسا نيم موي زكي :انورأ اذا ونه ركت

 ترز» :وحن ءنيونت نودب يأ .ةفورصم ريغ

 برعتف سا ةركب لمعتستو .«ةركب ةسردملا
 ةركب ثتناك» :وحن ٠ .ةليخلا يف اهعقوم بسح

 «ناك» مسأ :«ةركب») «ةنزح ةيضاملا ءاعبرألا

 .(ةمضلاب عوفرم

 :يتأت

 لقني) بارضإلل فطع فرح ١-

 لدم ايي ( ديمي ام لإ هلق ام كح
 تلغم اذإ ,بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 مو (ةلمج هبشب الو ةلمجب سيل ام) درفُم ىلع

 لب دعا اهل ةوعتت : يجن وأ يفنب قبست

 ةمضلاب عوفرم فوطعم مسا :«ديز») «ذيز

 .(ةرهاظلا

 ينعتو) كاردتسالل فطع فرح - 5١

 ىلع يمن وأ يفن نم اهلبق ام مكح ريرقت
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 لتع انف (اهدعب ال د2 لف ملآع
 تلخد اذإ .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ام» :وحن .يمن وأ يفنب ةقوبسم درفم ىلع

 .«قدصلا لب ٌبذكلا تلق
 نوكسلا قع اان انادنا افريل

 ىلع تلخد اذإ .بارعإلا نم هل لحم ال

 يأ ّيلاطبإلا بارضإلا :ناينعم اهو .ةلمج
 ءاهذعب ال: هتايثإو اهيلعقباسلا كملا' ىفن
 ًادلو ُنمحرلا ذختا اولاقو» :ةيآلا وحن

 :ءايبنألا» «نوُمَرَكُم ٌدابِع لب هتاحبس
 بارضإلاو .دابع مه لب :يأ 7
 ىلإ ضرغ نم لاقتنالا هانعمو .ّيلاقتنالا
 «ىكزت نم 3 ذق» :ةيالا وحن .رخآ

 ةايحلا نورْثْؤَت لب ,ىلَصَف هبر مسأ َركْذَو

 ١5-151(. :ىلعألا) «ايندلا

- 
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 لحم ال نوكسلا ىلع ىنبم باوج فرح

 هلعجيف يفنلا دعب لمعتسي .ءبارعإلا نم هل
 ْنَأ اورفك نيذلا ْمَعّزه :ةيآلا وحن .ًاتابثإ
 م 2000 ف .و وَ

 :نباغتلا) #نئعبتل برو ىلب لق اوثعبي نل

 ؟ حجانب ديز بلأ» 0 انت ناكأ

 نويس مو :ةيالا وحن ٠ .ايخيبوت مأ 0

 :ةنالا وهت ا ريوق مأ 8١(. :فرخزلا)

 :فارعألا) «ىلب :اولاق ؟مكّبرب تسلأ»
 «لب» نأ «معتدو «لب» نيب قرفلاو ١7(.

 دعب يتأتف «معن» اَمأ ,يفن دعب الإ يتأت ال
 «ديز سجن ام» :ليق اذإف .تابثإلاو يفنلا

 ,لب :هبيذكتو .حجني مل :يأ .معن :هقيدصتف
 .حجن يأ

 ست ص

 :هلب
 :يتأت

 يأ .حد :ىنعمب) رمأ لعف مبا ١-

 د تسب حا رجا اذا
 ةنرعت مل اذا: كلذوم هنأ :هريدقت ابوجو 5
 اهدعب عقاولا مسالا ترعاو تضل
 .«يشلا دلو وعل ,هب ا

 ةدعقلاب :ايومتم افلطنم ل رعت تا[

 ٌرجب) «ّرشلا هَلْبِم :وحن .تفيضا اذإ كلذو
 هوجن «تيون اذإ وأ (ةفاضالا قع: ةرقلاو

 ردصملل هب لوعفم :«رشلا) «ّشلا ًاهلب»

 .(ةحتفلاب بوصنم «أهلب»

 «فيك» ل ًافدارم ابسإ - «

 عفر لحم يف حتفلا ىلع اينبم ,ةّيماهفتسالا
 أدتبم برغي اهدعب مسالاو «مدقم ريخ

 تيب يور دقو «؟كوخأ َهَلَب» :وحن .ًاعوفرم
 :كلامب نب ن:نك

 ؟ ١"



 ايامانك ايحانشم الا
 ةنولحت ل اياع تالا لن
 ىلع «ةلب» ءانبيب - :٠ .ةثالثلا هجوألاب

 بصنو ةفاضإ نودو نيونت نود حتقفلا

 اهئانبب - ؟ .هب لوعفم هنأ ىلع اهدعب مسالا

 اهنأ ىلع اهدعب يذلا مسالا عفرو حتفلا ىلع

 قلطم لوعفم اهنأ ىلع اهبصنب -: .هل ربخ
 .اهدعب يذلا مسالا رجو
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 :اهلب
 عد :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 :وحن .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .كرتا وأ

 هب لوعفم :«لسكلا») «لسكلا اهلب»

 .هلب .:رظنا: .(ةحتقلاب :بوضنم

 ةامنو راسل :كنلا قم تك رج قل
 لوخدل اهفلأ تفذح يتلا ةّيماهفتسالا

 :رظنا «؟ركفت مب» :وحن .''لاهيلع رجلا فرح
 .ةيماهفتسالا «ام»

 ,ةزراب سوؤرلاو مجابجلا تكرت فويسلا نأ ىنعملا )١(
 ؟ٌفكألا فيكف قُم ل سوؤرلا هذه نأك
 اهيلع لخد املك ةّيماهفتسالا «ام» فلأ فذحت (؟)
 رت الا لت لع اروصتم 'كذملا نلف رت رع

 .«؟ثحبت ْمع»و «؟كرظتنأ مالإوو «؟لعفت ال ام لوقت مل»

- 

 : امي
 ةانو 1 ابها كابل.« قع هييكريس اظن

 ءابلا نم وأ «لمف ام متها» :وحن .ةيردصملا

 نيب علاو هرعت ةيومرلا ةانؤوةزاخلا
 لاثملا برعيو) .هلعفت يذلاب :يأ «هلعفت
 ىلع يتبم رمأ لعف :«متها» :يلاتلاك لوألا

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ردقملا نوكسلا

 رخال ناو تما يزيد ابرعي
 نم هل لح ال رهاظلا رسكلا ىلع بم

 فرح :«ام» .«متها» لعفلاب قلعتم بارعإلا
 قم. هل لحم هل نوكسلا لع قيم يردصت

 عوفرم عراضم لعف :«لمعت» .بارعإلا
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب

 نم لوؤملا ردصملاو .«تنأ» :هريدقت يرو

 رجلا فرحب رج لحم يف اهدعب امو «ام»
 يناثلا لاثملا بارعإو .كلمعب متها :ريدقتلاو

 ىلع ّينبم رج فرح ءابلا :«اب» :يللاتلاك

 لعفلاب قلعتم بارعإلا نم هل لح ال رسكلا
 ىلع يىنبم لوصوم مسا «ام» .«متها»

 هبشو رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا

 نتف. هلعت»» ..«تفنا» تا :قاعتما ةلمجلا

 رتتسم ريمض هلعافو ,ةمضلاب عؤفرم عراضم
 ريمض ءاطاو .«تنأ» :هريدقت انوخو هيف

 لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 بارعإلا نم اهل لحم ال «هلعفت» ةلمجو .هب
 :(قوضوملا ةلط بآل

 ير



 نسب

 :نب
 .نبا :رظنا .اهتزمه فذدح دعب «نباآ» يه

 :ءانبلا

 ظفللا ٍرخأ موزل» وه :هفيرعت - ١

 اهم ريغتت ال .هلاوحأ لك يف ةدحاو ةمالع

 .«لماوعلا ترغت

 ,ةّينبم اهلك فورحلا :تاّينبملا - ؟

 مل يذلا عراضملا لعفلا الإ لاعفألا كلذكو

 ديكوتلا نون وأ ,ةوسنلا نون هب لصنت
 اهرثكأف ءامسألا اّمأ .'”ارشابم ًالاصتا

 :ةيلاتلا عاونألا ءاهنم ينبملا رهشأو .بَّرعُم
 .رئابضلا -أ

 ريغ ماهفتسالاو طرشلا ءامسأ - ب '
 ("”درفم ىلإ ةفاضملا

 نون نيب لصف نأب رشابم ريغ لاصتالا ناك نإف )١(

 :وحن) نينثالا فلأك رهاظ لصاف عراضملاو ديكوتلا

 ردقتو فّذَحُت يهو ةعابجلا واو وأ .(«؟ايكلمعب َناموقتأ»
 فزت يهو ةبطاخملا ءاي وأ .«؟مكلمعب نموقتأ» :وحن

 امأ .ًابّرعم عراضملا ناك .«؟ِكلمعب ٌنِموقتأ» :وحن رّدقتو
 .ارشابم الاصتا الإ عراضملاب لصتت الف ةوسنلا نون
 نيتللا .ةيماهفتسالا .«ّيأ»و ةيطرشلا «ّيأ» فالخب (؟)

 هبشب الو ةلمجب سيل ام) درْفُم ىلإ اتفيضأ اذإ نابرعُت
 رفاست موي يأ»و «كقفني هلمعت لمع ّيأ» :وحن .(ةلمج

 .ّيأ :رظنا .«؟هيف

 ريغ لوصوملاو ةراشإلا ءامسأ - ج
 . 9 ةانعملا

 .لاعفألا ءابسأ - د

 دادعألا اهنمو .ةبكرملا ءابسألا - ه
 ننال يقع هنت نفعت دخان ةبكرملا

 ينثا» ادع ام .نيءزجلا حتف ىلع ايئاد دم

 بارعإ نابرعي نيذللا «ةرشع يتنثا»و «رشَع
 .ىنثملا

 ضعب يف سنجلل ةيفانلا «ال» مسا -و

 .(سنجلل ةيفانلا ال :رظنا) .هتالاح
 اي» :وحن .ملعلا درفملا ىدانملا - ز

 دلو: ايو: وعن ةذدوصتلا ةركتلا' نأ نيس

 .«هبتنا

 يك لثم فورظلا

 ,*!هينبي نم ةغل يف «هيو» ب موتخملا ملعلاو

 .ماذح :وحن ,«لاعف» نزو ىلع ناك امو

 ,قاغ :وحن .تاوصألا ءامسأ كلذكو . شاقر
< 
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 تامالع ءانبلل :ءانبلا تامالع - “

 ةيلصألا امأ

 ضعب -اح

 :يهو ,عب رأف

 .نيت .نات ءنيذ .ناذ .نيذللا .ناذللا :ةاتثملا اَمأ (")

 .حصألا ىلع ىننملا بارعإ ةبرعم يهف
 بارعإ «هيو» ب ةيهتنملا ءاسألا برعُي نم مهنم (؛)

 .هينبي الف .فرصلا نم عونمملا

 ,ةيلصأ ءانبلا تامالع عيمج رابتعا لضفألا نم (0)

 .بارعإلا تامالع كلذكو
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 :وحن) مسالا يف نوكيو .نوكسلا -أ

 يضاملا لعفلاو .(ذق :وحن) فرحلاو مك

 تحجن :وحن )©' ” كّرحتم عفر ريمضب لصتملا

 حيحصلا دّرجملا رمألا لعفو .(ناحتمالا يف

 لصتملا عراضملاو .(سردا :وحن) رخآلا

 .(نسردي تابلاطلا :وحن) ةوسنلا نونب
 :وحن) مسالا يف نوكيو ,حتفلا - ب

 يضاملا لعفلاو 7 :وحن) فرحلاو ,.(فيك

 عفر ريمض الو ةعامجلا واو هب لصتت مل يذلا

 لعفلا يفو .(ٌدهتجملا جن :وحن) كرحتم
 اهب تلصتا نيذللا رمألا لعفو .عراضملا

 هللاو» :وحن) ًارشابم الاصتا ديكوتلا نون
 .(ندهتجا بلاطلا اهيأ» :وحنو .«ندهتجُأل

 :وحن) مسالا يف نوكيو ,مضلا 5-2

 لعفلاو 5 (ٌلَتِم ةوعحنال .فرشلأو ع
 :وحن) ةعامجلا واوب لصتملا ىضاملا

 .(اوحجن نودهتجملا

 :وحن) مسالا يف نوكيو .رسكلا - د

 .(رجلا ءاب :وحن) فرحلاو .(ءالؤه

 نع بونت يتلا ةّيعرفلا تامالعلا اًمأو
 :اهرهشأف .ةيلصألا

 رخآ نم كلذو ,ةلعلا فرح فدح 5

 نع مسأ» :وحن .رخآلا لتعملا رمألا لعف

 .ةوسنلا نونو ءان .ءاتلا :يه ةكرحتملا عفرلا رئاض )١(

 .ذنم :رظنا .رج فرح اهرابتعا ىلع (؟)

 ءانبلا

 نك سوت انتا 777 .تانفكلا

 .نوكسلا

 رمألا لعف يف كلذو .نونلا فذح - ب

 ءاي وأ .ةعامجلا واو وأ .نينثالا فلأل دنسملا

 تاوسترالا تن اهسوفارت وسحق ةكطاشلا

 .نوكسلا نع
 ثنؤملا عمج يف كلذو .ةرسكلا - ج

 ةيفانلا «ال» ل امسا معقاولا ,ىنبملا ماسلا

 يهو «فصلا يف ٍتالوسك ال» :وحن .سنجلل

 / فلا نع انه بونت

 ركذملا عمج يفو ,ينبملا ىنثملا يف ءايلا - د

 «ال» ل ًامسا امههدحأ عقو اذإ ,ينبملا ملاسلا

  نيبئاغ ال» :وحن ,سنجلل ةيفانلا

 .متفلا نع بونت يهو .«مويلا
 ناك اذإ ّينبملا ىنثملا يف فلألا - ه

 ايف هلو اناضمد نسل اه)“ ورقم :ىداتع

 وأ ءاهبكا ناريس اي وكت ءالع:(تفاضلاب

 نابلاط اي» :وحن .ةدوصقم ةركن ناك

 .مضلا نع انه بونت فلألاو .«ادهتجا

 اذإ ّينبملا ماسلا ركذملا عمج يف واولا -

 نودمحأ اي» :وحن َلَع ًادرفم ىدانم 4
 .مضلا نع انه بونت واولاو .«اوهبتنا

1 6. 
 بوني انه فذحلاو 8 ”«ىسردا

 نيبئاغ وا

 نم ةلعلا فرح فذح ىلع يئبم رمأ لعف «مسا» (5)

 .هرخآ

 ىلع ةش رع لاعفأ :« يسردا» «اوسردا» «اسردا» (5)

 .نونلا فذح

 اين



 لوهجملل ءانبل

 :لوهجملل ء
 .لوهجملل ّينبملا لعفلا :رظنا

 :ءانب

 الوعفم «مّدقت ام ىلع ًءانب» :وحن يف برعت
 فوذحم لعفل ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم اقلطم

 .بوصنم هلجأل الوعفم وأ ,ينبأ :هريدقت

 :تنب

 رابخإلا دّصقُي ملو .نيملع نيب تعقو اذإ
 وأ نايب فطع وأ اهلبق امل ةفص تناك ,اهب
 «ديز تنب ةمطاف تءاج» :وحن .الدب

 عوفرم نايب فطع وأ لدب وأ تعن :تقباف)

 فاضم :«ديز» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةّمضلاب

 (ةرسكلاب رورجب هيلإ

 ,ًأربخ برعتف ,اهب رابخإلا دقو نيملع

 رخ :«تنبو) «ديز تنب ةمطاف

 نيب تعقو د امأ .

 د :وحن

 م اذإ اًمأو .(ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم «نإ»

 يف اهعقوم بسح برعت اهنإف نيملع نيب عقت
 :«تنبلا») «تنبلا تءاج» وحن .ةلمحلا

 :وحنو .(ةمضلاب عوفرم «تءاج» لعاف
 هج دل وفقت ةيشلاو) تقلا :تةهاشو

 «تنبلاب تررم» :وحنو (ةحتفلاب بوصنم

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحجم مسا :«تنبلا»)

 يم ©هر م

 :أدنب ادنب

 ةبوصنم الاح لوألا ذك برعت

 اه أديكوت ةيناثلا «ادنب» برعتو .ةحتفلاب

 ًادنب قافتالا تأرق» :وحن .ةحتفلاب ابوصنم
 ام

 .«ادنب

 و

 :نونب

 ,لاسلا ركذملا عمجب عل «نبا» عمج

 ةيآلا وحن .ءايلاب رجيو تصنو (وارلاب مقري

 «ايندلا ٍةايحلا ٌةنيز نونبلاو لاملا»
 عوفرم أدتبم :لاملا») .(غ7 :فهكلا)

 فرح واولا :«نونبلاو» .ةرهاظلا ةمضلاب
 0 ل نا يا

 عوفرم ترطتم خج ١ :«نونبلا» .بارعإلا
 لالا نكذملا عمضي: قلم “هنأل واولاب
 وهو .ةرهاظلا ةيضفلاب عوفرم ربخ تي

 رورجح هيلإ فاضم :«ةايحلا» .فاضم

 رورجم تعن :«ايندلا» .ةرهاظلا ةرسكلاب

 :وحنو .(رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب

 بوصنم هب لوعفم :«كينب») «كينب ٌتدهاش»

 وهو .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب
 ىلع ؛ ينبم ط ريمض فاكلاو .فاضم

 تررم» :وحنو .(ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا
 لع" ينبم رج فرح ءابلا :«كينبب») «كينبب

 :«كينب» .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجب مسأ

 الا



 لصتم ريمص فاكلاو .فاضم وهو ماسلا

 .(ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع بم

 :ةينبلا
 ةداملاو ةغيصلا .فرصلا ملع يف 56

 اهفورح يأ .ةملكلا اهنم فلأتت ناتللا
 فورحلا رابتعا عم اهنوكسو اهتاكرحو

 .هعضوم يف ّلك .ةّيلصألاو ةدئازلا

 .تيبي تاب ىنعع .تابي «تاب» ردصم

 :ةيالا رحت و ةدكفلاب وم ةلاعت ترعتر
 انسأب اهءاجف .اهانكلهأ ةيرق نم مكو»
 .(6 :فارعألا) «نولئاق مه وأ تايب

 :نايبلا

 .نايبلا فطع :عجار :وحنلا ملع يف -

 وأ راهظإلا وه :فرصلا ملع ف 2

 :سنجلا نايب
 رظنا .ماللا ىلع ,نم :رجلا فورح يناعم نم

 .هتدام ىف الك

 :يأ ا يراج وه» :لاقي

 حتف ىلع اينبم ايكرم امسا هبرعنو ءاقصالم

> © > 

 اهيلومعمو ةنأ» ىلإ ةفاضإلل مزالم مسا

 :ناينعم هلو .(اهربخو اهمسا)
 هي ل رتكألا نه اخ عب ع

 الز دفض هلو: ءاروودتل الز: اعوشرم عتب

 يف ًابوصنم ىنتثتسم لب .الصتم انثتسا
 ,ةحتفلاب ةبوصنم الاح وأ عطقنملا ءانثتسالا
 موي نوقباسلا نورخآلا نحن» :ثيدحلا هنمو

 ,«انلبق نم ّباتكلا اوتوأ 9 ديب .ةمايقلا

 :يلاتلاك ثيدحلا اذه برعيو

 يف مضلا ىلع نبم لصفنم ريمض :«نحن»

 عمج هنأل واولاب عوفرم ربخ :«نورخآلا»

 لانس: كذم

 هنأل واولاب عوفرم تعن :«نوقباسلا»

 .لاس ركذم عمج

 ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ :«موي»

 .فاضم وهو .ربخلاب قلعتم

 ةدكلاب ينوون سلا فاض هه ةناقلاو
 .ةرهاظلا

 ةاس4



 - ل

 نيب

 لاح وأ) بوصنم ىنثتسم :«ذيب»

 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب (ةبوصنم

 لع بم لمتلاب يسم فرخ هيما
 ريمض «مه» .بارعإلا نم هل لح ال حنفلا

 مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع بم لصتم
 نأ

 ىلع ىنبم لوهجملل ضام لعف :«اوتوأ»

 ريمض واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 .لعاف

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«باتكلا»

 ربخ عفر لحم يف «ّباتكلا اوتوأ» ةلمجو

 اوتو مهنأ» نم لوؤملا ردصملاو قد

 .هيلإ فاضم رج لح يف «باتكلا

 ال نوكسلا ىلع ّىنبم رج فرح :«نم»
0 5 

 .«اوتوا» لعفلاب قلعتم .بارعإلا نم هل لح

 ةرهاظلا ةرسكلاب رورح مسا :«انلبق»

 ىلع ينبم لصتم ريمض :«ان» .فاضم وهو

 .ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا

 هده يف برعتو .«لجأ نم» ىنعم - ١

 :ثيدحلا هنمو .ةحتفلاب ةيوصنم الاح ةلاحلا
 العا - ه م . م .

 نم ينا ديب ٍداضلاب قطن نم حصفا انا»

 .«ركب نب دعس ينب يف تعضرتساو رشيرق

 :رعاشلا لوق هنمو

 ل 7 د 21 26 0 0 و . 7

 ىلاديب كاذ تتعف ادمع
 0 2 0 هءار و 7

 ور ال تكله نإ فاخا

 :يتأت

 ىلإ فاضي «طسو» ىنعمب ًابوصنم ًافرظ
 «بالطلا نعب تلو :وحن .دحاو نم رثكأ

 كنوع دحاولا ىلإ فيضأ اذإو ,مهطسو :يأ
 بابلا نيب يدعقم» :وحن .واولاب هيلع

 :يحأو ريضلا عم اهريركتو :هظنئاخلاو

 فرظ ٌبرعيو 9 ينيب ملقلا» :وحن
 هيلا نإ :فيطأ اذإ ةحفقلاب ايوضتم»ناكف
 دما ةسردملا نيب يتيب» :وحن .ناكم

 ,نامز فرظ ىلإ فيضأ اذإ نامز فرظو
 .«رصعلاو رهظلا نيب كرو اسال وقع

 :ةّيفرظلا ىنعم ًانُمضتم.ًارورح ًايسا - ؟
 اله :ةيآلا وحن ءرج فرح اهلبق ءاج اذإ

 .(47 :تلصف) «هيدي دي نيب ْنِم لطابلا هنأ
 اب رفقا ةيفرطلا نع اعيراخ ابنا :تا#

 وأ لصولا :ىنعُب .ةلمجلا ىف هعقوم بسح

 «مكنيب») مكي ٌمْطَقَن» :وحن .ةوادعلا

 وهو ةمضلاب عوفرم «عطقت» لعاف :«نيب»

 فاخأ :«ناسللا» يفو .«حاحصلا» يف ءاج كلذك )١(
 تكله نإ فاخأ :«بيبللا ينغم» يفو .ينرت ل تكله نإ

 .(توصلا :يأ نينرلا نم) برت نأ
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 ىلع ينبم ل ريمض مكاو .فاضم

 .(ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

- 
© 

 :انيب
 ةفاضم تاقوأ ىلإ ةفاضم «َنيَب» :اهلصأ

 ,تاقوألا هذه َتفْدُحَف ,ةلمج ىلإ اهرودب

 نانو قرط“ ثرعتو: :ةقلألابب اهنغا ضّرعو
 .هيف لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع اًينبم
 ,ءادتبالا ىلع عِفَر مسا اهدعب ام ناك اذإو

 لحم يف اهدعب ةلمجلاو ءاربخ هدعب ام ناكو

 بعلملا يف نحن انيب» :وحن .هيلإ فاضم رج
 امك ةرادَصلا ةبجاو «انيب»و .«ٌرطملا لطه ذإ

 ةبجاوو ."')هريغو «طيحملا سوماقلا» يف

 .ةفاضإلا

 .ةغللا يف ًاقييضت بوجولا اذه يف ىرن نحنو )١(

 م © <

 اهنيب
© 

2 © 
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 :نيب نيب
 حتف ىلع ّيبم .«طّسو» ىنعب بكرم ظفل

 سردلا» :وحن ,لاح بصن لحم ف نيءزجلا

 هم© ر و 3 - - 7 1

 .«نيب نيب ةهكاف هذه» :وحنو .«نيب نيب موهفم

- 
© > 

 :امنيب
 ةفاضم تاقوأ ىلإ ةفاضم «نيب» اهلصأ

 .تاقوألا هذه ٌتفذحف .ةلمح ىلإ اهرودب

 «انيب» ماكحأ اهو ,«ام» ب اهنع ضوغو

 ندم اني وضل الاور رلظن | ناد ازرع مجروح

 ٌبعلأ امنيب» :وحنو .«رطملا لطه ذإ بعلملا يف
 .«ٌرطملا لطه ذإ



 :(ءاتلا) ت

 :ةيلاتلا هجوألاب يتأت

 فرح ءاتلا نوكت :عراضملا ءات ١-

 ,ثينأتلا ىلع ةلالدلل امإ 3 أدبيف .عراضم
 ىلع ةلالدلل امإو .«ىشمتت ٌدنه» :وحن

 ,««كفرش ىلع ظفاحت َتنأ» :وحن .باطخلا

 ريغ را ل يف ةحوتفم نوكتو

 ملعتستو دهتجتو سرد تنأ» : :وحن .يعابرلا

 عراضم يف ةمومضمو 5 ال يذلا نع

 ,ءفيضلا ٌمركت َتنأ» :وحن ءٌّيعابرلا لعفلا
 ال عراضملا فرحو .«أقثال ًاثيدح هئّدحتو
 .انه ءاتلا برعن ال كلذل .برعي

 الو مسقلاب صتخت :رجلا ءات - ؟

 لعف فذحيو .ةلالجلا ظفل ىلع آلإ لخدت

 دقل هللاتط :ةيآلا وحن .اهعم 6-5 مسقلا

 بارعإلاو 1١(. :فسوي) «انيلع هللا َكّرْثآ

 :يلاتلاك
 ىلع بم مّسقو رج فرح :ءاتلا :هللات

 لعفب قلعتم ,بارعإلا نم هل لح ال حتفلا
 مسا ةلالجلا ظفلو .مسقأ :هريدقت فودحم

 يف ةرهاظلا ةرسكلا ريع ةماللغو ووزع

 .هرخآ

 مسقلا باوجل طبار فرح ماللا :دقل

 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّيبم
 ال نوكسلا ىلع يبم قيقحت فرح :«دق»

 .بارعإلا نم هل لحي
 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :كرثآ

 يف حتفلا ىلع نم لصتم ريمض فاكلاو
 .هب لومفم بصن لحم

 عوفرم هَرثآ» لعاف ةلالجلا ظفل :هللا

 .اظفل ةمضلاب

 ىلع نيم رج فرح «ىلع» :انيلع
 لعفلاب قلعتم «بارغألا نم لح ال نوكسلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و .«رشآ»

 .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا

 :لمفلا زخاب لضح :مسلا نات تال
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 ىنبتف لا ءأ اركذ درفملا ملكتملا ىلع لدتو

 «ةيحرسملا تدهاسكو :وحن .مضلا ىلع

 نوكسلا ل ينبم ضام لعف :«دهاش»)

 ريمض ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 ركذملا درفملا بطاخملا ىلع وأ .(«دهاش»

 وحن ,حتفلا ىلع ىنبتف
 .درفملا ثنؤملا بطاخملا ىلع وأ ,.«كنطو

 نع تعفاد تنأ» :وحن .رسكلا ىلع ىنبتف

 لغفلا ناك اذإ العاف ناد: نرمتو' :«كنطو
 ,ةقباسلا ةلثمألاك .مولعملل هب تلصتا يذلا

 .لوهجملل لعفلا اذه ناك اذإ لعاف بئانو
 م. كمر ار م6 مو ى2

 :«تئفوك») «ةنسح ةافاكم تئفوك» :وحن

 يكد لع رج ويحلل نان لك
 ريمض ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 بوصنم قلطم لوعفم :«:ًافاكم» ..لعاف

 بوصنم تعن 1 .اظفل ةحتفلاب

 لاعفألل السا يتأت اك .(ًاظفل ةحتفلاب
 :«تنك») .«أدهتحي ُتنك» :وحن .ةصقانلا

 نوعا لح قع صفات شام لف
 ريمض ءاتلاو .كٌرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 تا منار لص و نشل :لعت نيم لم
 بوصنم «ناك» ربخ :«ادهتحجم» .«ناك»

 .(ةحتفلاب

 لعفلا ىلع لخدت :ثينأتلا ءات -

 نع تعفاد تنا» :

 ءاتلا

 نم لح اه نوكي الو :نركسلا لع قر

 :«تحجن») «بنيز تحجن» :وحن .بارعإلا

 ءاتلاو .رهاظلا حتفلا ىلع بم ضام لعف

 هل لح ال نوكسلا ىلع بم ثينأتلل فرح

 «تحجن» لعاف :«بنيز» .بارعإلا نم
 ىلع لخدتو .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 كرت اهنلغ ريظر ىورعلا ةلك نال
 :وحن .هي تلصتا يذلا مسالا بارعإ

 از ل تر او نا حل تءاج»

 .«ةملعمب
 قحلت يتلا يه :بيرعتلا ءات - ©

 :وحن .هبيرعت ىلع ةلالدلل ّىمجعألا مسالا

 يف لايكمل مسا وهو «جليك» ف «ةَجليك»

 .قارعلا

 دحاولا ْزّيَت ىتلا يه :زييمتلا ءات - ١
 :سنجلاو ,«ةلم» و «ةرمت» ءات وحن ؛هسنج نم

 وحن .دحاولا نم عمجلا زيت دقو .لمو رم

 .(رطفلا نم عون) «أمك» عمج يه يتلا ناك

 اضوِع تأت يتلا يه :ضرعلا ءات - /

 :اهلصأ) «ةفص» :وحن .ةملكلا ءاف نم

 :اهلصأ) «ةماقإ» :وحن ءاهنيع نم وأ .(فصو

 :اهلصأ) «ةنس» :وحن .اهمال نم أ ؛(ماوقإ
 وأ تاونس ىلع اهعمج ليلدب ُهَنَس وأ ونس

 .(تاهنس

 ءامسأ قحلت يتلا يه :ةغلابملا ءات - 8



 ءاتلا

 .«ةمالع .ةيوار .ةغبان» :وحن .ةغلابملا

 ْعيِص قحلت يتلا يه :بسنلا ءات - 9
 ؛وحن .بسنلا ىلع ةلالدلل عومجلا ىهتنم

 يرعشا عمج «ةطمارق» و

 .بسنلا :رظنا .يطمرقو

 ,«ةرع اشأر»

 ىلإ ةيفصولا نم لقنلا ءات - ٠
 .«ةقيقح» :وحن :ةيمسالا

 وحن :ةرثكلاو عمجلا ءات ١-

 .«ةيلاج»

 ةلخادلا يه :عونلاو ةرملا ءات -

 لخدت هدر .عونلا ردصمو ةرملا ردصم ىلع

 ءادرطم الوخد ةديزملاو ةدرجملا رداصملا ىلع

 .ةرملا ردصم :رظنا .«ةسلج» و «ةسلج» :وحن

 .عونلا ردصمو

 ىلع لدت يتلا يه :ةدحولا ءات - ١١

 ار را وحن .ةدحولا

 :باطخ فرح يه يتلا ءاتلا -14

 رئامض يف ءاتلا | نأ ةاحنلا روهمج ربتعا

 منا ءامشلا .تنأ تن :ةلصفنملا عفرلا

 ريمشلا يه «ْنأ» نو .باطخ فرح 0

 هتنآ :يأ) عومجملا نأ ىلإ مهظضعي بهذ
 تع

 ,«متنا»و ,«امتنا»و «تنأ» كلذكو .ايلماك

 .ريمضلا وه 0

 فرح نم لدب يه يتلا ءاعلا

 دارطا ريغ يف واولا نم ءاتلا ةلذبا 0

 «ثارئ»و .(«دجولا» نم «لاعف») «هاجت» يف
 نم «ةليعف») «ةيقت»و .(«ثرو» نم «لاغفد)

 ,(«ىقو» نم «ىلعف«) «ىوقتلا»و .(«ىقر»

 «ةاروتدو .(«يقر» نم «ةلمف») «ةأقتاو

 «ةلعف») «ةَمحت»و .(«يرو» نم «ةلَعوف»)

 نم «تنباو 57 ,(«ةماخولا» نم

 ...(«ةونبلا»و «ةوخألا»

 «لعتفا» يف واولا نم دارطاب تلئأو
 نوت ءاوأو ةواق تناك اذإ .هنم فّرصَت امو

 هم ف .«يلتا»و .«ن او ودعت اف
 2 1 و
 ,«نزتي»وأ .«دعتي»و ,«جلتشو ««نزتم»و

 .«جالتا»و .«نازتا»و :ةداع اذ ,«جيلتي»و

 نم لَدب مَسقلا ءات نإ مهضعب لاقو
 .اهتاذي لأ اه مهُريغ لاقو اولا

 يف .سايق ىلع .ءايلا نم تدار

 كر نيكو اب هؤاف تناك اذإ 9
 :«رسْيلا» 5 «َلَعفا» يف اولاقف ءهنم
 كلذ او 1 سلا تمول

 :مهلوق يف .دارطا ريغ ىلع ..ءايلا نم
 .(تينت» نم اهنأل) «ناتنث»

 يف :دارطأ ريغ“ ىلع نيسسلا نم تليبأو
 يف مهلوف ليلدب «سددسإ» :لصألا) «تسو»

 .(«ةَسْيَدُس» :ريغصتلا يفو «سادُسأ» عمجلا

 لهأ ضعب ةغل يف نيّسلا نم تأ

 .مثولا :عجار .نميل
 .«تصل» يف داصلا نم تلون
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 ريخأتلا

 :«صوصلد»و «صل» :لصألاو :«كوصلالو

 .ءاتلا نم داّصلاب ًالامعتسا رثكأ امهنأل
 «طاتشسف» يف ءاطلا نم تلدباو

 ىلع اهعمج ليلدب .«طاطشف» :لصألاو
 :لصألاو ,«ٌعيِتَسُي عاتسا» يفو .«طيطاسف»

 .«عيطسي عاطشأ»

 ولو يف ىناذلا نمر كلدماو
 ةبردم :يأ) «توبرد» :لصألاو ,«توب رت

 ةةيردلال جرم اهلا (ةلل دل
 نم فرح .فرصلا يف .ءاتلا :ةظوحلم

 ءارخآو اطسوو الوأ عقي ةدايزلا فورح

 .توكلملا .ءكلتما .كلامت :وحن

 :أات

 يطا ةيبزرقلا ةعنوملا :ةدرقملل' ةراشآ من

 ير معلا
 هما اان هرعلا «ةليللا دو هرم نسج
 ىلع ينبم ةراشإ مسا :«ات») يق

 3 قحاب قو .(أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : ,هفلأ فذحتف .دعبلا

 ىلع الاد لظيف هيبنتلا «اه» هيلع لخدنو
 دقو 6 ليقع يزل اناهو ةورعت «اينرتلا
 باطتخلا فاكو هيبنتلا «اه» هيلع لخدت

 بوتس كاتاهو تنوعت "اهي

 يرتب كلت» :وجن

 6 ب يم

 .اهيلع دعبلا مال لوخد معنتمي انهو )١(

 :عباتلا

 هلبق امل كراشملا ظفللا :وحنلا يف .وه -

 نوكي الأ طرشب دّدجتملاو لصاحلا هبارعإ يف
 ,ديكوتلا .تعنلا :يهو .ةسمخ عباوتلاو .ًاربخ

 رظنا .قسنلا فطعو .لدبلا «نايبلا فطع
 .هّيدام يف الك

 تعمتجا اذإ هنأ عباوتلا ماكحأ نمو

 ,ديكوتلاف .نايبلا فطعف .تعنلا ميدقت بجي

 لجرلا لبقأ» وجت“ «قنستلا :فطعف :لديلاف

 زوجيو .«هوخأو كّبحاص هّسفن ٌديعس ماعلا
 :رظنا) ديكوتلا الإ عباوتلا هذه نم لك عطق

 .(عطقلا

 :ةعباتلا

 يف اهلبق ام عبتن يلا ةلمجلل فصو

 هللا نإ» :وحن «هيف اهنكي ذخأتف تارعإلا

 ةلمحل ةعبات و ةلمجف 59 يبجي

 .«نإ» ل ربخ اهنأل عفر لحم يف «يبحي»

 :ريخاتلا

 ءارجأ نمد لأ طق علا ند ةلاخ

 لصألا هعضوم نع هرخؤتف ,ةلمجلا
 أدتبملا» يف أدتبملا نع ربخلا ريخأت رظنا

 يف هب لوعفملا نع لعافلا ريخأتو .«سبخلاو
 اهلماع نع لاحلا ريخأتو .«لعافلا»

 فرحنا



 ًأرات

 .«لاحلا» يف اهبحاصو

 :أرات

 .ةرات :عجار .«ةرات» يف ةغل

 :ةرات
 قلطم لوعفم وأ ا :ىنعع) نامز فرظ

 تدنخل 1 ران اهلصأ ن ه١ ناسا ل

 نإ :وحن .هلبق اب قلعتم ةحتفلاب بوصنم

 دانلا :تذحت دقو هاتر هما رلا ٌسرامأ

 .ًارات لام

6 

 :ليصاتلا

 ةلزنم لّدبملا ليزنت ,فرصلا يف .وه
 نم «ذخت» لعفلا قاقتشا وحن .لصألا

 .دختنا :اهلصأ يتلا «ذختا»

ٍ 

 :ديكاتلا

 .ديكوتلا :رظنا

 :ماتلا
 .ماتلا لعفلا :رظنا

 :نات

 .برعي .بيرقلا ىئملل ةراشإ مسا

 مقرف :ىتملا بارعإ ,ةلمجلا يق 'هعفوم تتنح
 ونحنا ,'0ءايلاب ريو ٍبصنيو .فلألاب

 نيت ندماقوو «ناتملعملا نا تءاج»

 دبقوأ .«نيتملعملا نيتب ترو ,«نيتملعملا

 كاتملعملا نانافرن ىحت .ةيبعلا ءاه هلخزت

 هقحلت دق ابك .«نيتذيملتلا نيتاه اتصصاق

 ناتملعملا كنات» :وحن .'"”باطخلا فاك
 ءاه هيف عمتجت الو .«نيتذيملتلا كنيت اتأفاك

 مال هلخدت ال اك .باطخلا فاكو هيبنتلا

 .دعبلا

2 

 :نات

 ليقو) ديعبلا ىنثملل ةراشإ مس

 .نأت :رظنا .«نأت» ماكحأ هل .(بيرقلل

 :ثينأتلا

 اهلعجل ةركذملا ةفصلل ةمالع ةفاضإ

 ءانلاتالث قم ةديعاو ةيكلقلا تحو انني

 .ةروصفملا فلألاو ,«ةبتاك» :وحن ,ةطوب رملا

 ىلعو .عفرلا ةلاح يف فلألا ىلع هينبي نم مهنم )١(
 .رجلاو بصنلا يتلاح يف ءايلا

 ...كنات .مكنات ءابكنات .كنات :لوقتف )١(
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 :وحن .ةدودمملا فلألاو .«ىرغص» :وحن

 .ثنؤملا :رظنا .«ءانسح»

 :لعفلا ثينأت

 .(3) لعافلا :رظنا

 :ليوأتلا

 امم هريغ وأ لعفلا در :وحنلا ىف -

 أدتبم نوكي ردصم ىلإ يفرح لوصوب قب
 ةعقوم هيفحفي ام تسخي الوكقماوا القاف»وأ

 .ينرحلا لوصوملا :عجار .ةلمجلا يف

 ريغ ىلع اظفللا لمح :ةغللا يف -

 ليلدب هل لامتحا عم هنم رهاظلا هلولدم
 .هدصعي

 :ردصملاب ليوأتلا

 عجار .ينرحلا لوصوملا وه

 .يفرحلا
 لوصوملا :

 وه
 ٠

 هريدقت) فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 مخك ةحتفلاب بوصنم (عطق يأ «ٌبت»

 دل اي :وحن .رخآلا ىلع ءاعدلا عقوم عقتو
 .ًاكالهو ًانارسخ ُهّللا همزلأ يأ «مرحم نم

 ةئريتلا

 :امههلئات وأ ةياهنلاو ةيادبلا لدابت
 يرعشلا تيبلا ءاهنإ .نايبلا ملع يف .وه

 وأ يلاتلا تينلا ان. ادبي ةملكب .ةلملا وأ

 لا نب ميت لوق وحن ,ةيلاتلا ةلمجلا

 قم :تلاقو يلوف 207

 ردبلاك تريب ع تب

 ا نيعب 0 ال ردبلاو

 :غيصلا لدابت

 ةيوحن ةغيص لحم ةيوحن ةغيص لالحإ
 الف هللا ٌرْمأ ىنأ» :ةبآلا هنمو .ىرخأ
 ءيج ثيح ١( :لحنلا) «هولجُعتْست

 عراضملا لعفلا لدب «قأ» يضاملا لعفلاب
 عوقو ققحتل كلذو .«قأيس» وأ .«يتأي»

 «لاعت ور

 :ديدابت

 .ديدابأ :رظنا ةنيدانا» لثم

 :ةئربتلا

 .سنجلل ةيفانلا «ال» يه ةئرتلا «ال»
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 نخاع نع اننوز ا ىف رك نا وق
 .ءابلا .ىلإ .ْنِم :رجلا فورح يناعم نم وهو

 رورجملا نم أءزج اهلبق ام نوكي يتلا .يف
 .اهدعب

 :غيلبتلا

 فرح لبق امث ىنعملا لقن .وحنلا يف .وه

 :وحن ,ماللا يناعم نم وهو .هدعب ام ىلا رجلا

 .«رخلا هل تلقن»

 د
0 

 :نييبتلا
 ىف لاف را تزيح دعب ان نأ: ءاعم

 اك .هب لوعفم هلبق امو .بارعإلا ال ىنعملا

 ىلإ ٌبحأ ريَصلا» :وحن .«ىلإ» عم لاحلا يه
 «ةدعاسملا بلط نم ةميركلا سفنلا

 ديا اهب نأ وأ 4( ملا ىف: لخاق' «نسفتلا»)
 .بارعإلا ال ىنعملا يف هب لوعفم رجلا فرح

 :وحن .ماللا عم لاحلا يه اك ,لعاف هلبق امو

 لعاف «ٌيودبلا») «ءارحصلل ٌبحأ ٌئودبلا»

 (ىنعملا يف هب لوعفم «ءارحصلا»و .ىنعملا يف

 «هنبا ىلإ ٌبحأ دلاولا» :كلوق نيب قرفلاو

 يف دلاولا ْنأ «هنبال ٌّبحأ ٌدلاولا» :كلوقو

 وه نبالاو .بوبحملا وه لوألا لوقلا

 وه سكعلاف .يناثلا لاثملا يف اَمأ .ّبحملا
 .حيحصلا

٠. 

 ١ :هينثتل

 .درفملا مسالا رخآب ىنثملا ةمالع قاحلإ
 :ىتملا :عجار

 :بذاجتلا
0 

 ءيثب قلعتلا ىنعملا ءاضتقا .وحنلا يف .وه
 ىلع هنإ» :ةيآلا وحن .هنم عنمي بارعإلاو

 :قراطلا) «رئارسلا ىلبت موي رداقل هعجر

 «مويا» فرظلا قلعت يضتقي ىنعملاف .(1- 8

 بارعإلا ف عنتمم ادهو .«هعجر» ردصملاب

 ردصملا سنج نم لعف فرظلل رْدَقُي كلذل

 .هب قلعتلل روكذملا

 3 و
 : هاجت

 نحل هنافإلا مزلي بوصنم ناكم فرظ

 :«هاحت») .هلباقم يأ « ملعملا هاجت تسلج»

 يف ةرهاظلا. ةجتفلاب بوصنم ناكم فرظ

 الحا



 :مزاوجلاو بصاونلا نم دّرجتلا
 :رظنا .عراضملا لعفلا يف عفرلا لماع وه

 .عراضملا لعفلا

 :ديرجتلا

 نم ةملكلا ةيرعت :وحنلا يف -

 حجن» :وحن ,ةدئازلا ةّيظفللا لماوعلا

 .«دهتجملا

 نم ةملكلا ولخ :فرصلا يف -

 6 نضكرو وحن دئاوزلا :فرحألا

 نم ظفللا ةيرعت :ةغللا ملع ف -

 :ىنعمي «ءارسإلا» قالطإ وحن .هانعم ضعب

 :يىلصألا هانعم نأ نيح يف .باهذإلا
 .اليل باهذإلا

 :تحن

 :لفسا :اهانفنو تاهل ءاَسأ قف

 ابلاغ ةفاضإلا مزالتو ,ناكم فرظ 5

 يملق» :وحنو .«ةذفانلا تحت يدعقم» :وحن
 .ةيلاتلا تالاحلا يف ةبوصنم نوكتو .«كتحت

 يدعقم» :وحن ءاظفل كفيطأ اذ[ 21

 بوصنم ناكم فرظ :«تحت») .«ةذفانلا تحت

 .(نئاك :هريدقت فودحم ربخب قلعتم ,ةحتفلاب
 يىونو .هيلإ فاضملا فذح اذإ - ؟ 9 و

 ديدحتلا

 سلا روع ا .ةنازاط لقوم رعت ا
 .«تحت

 اظفل هيلإ فاضملا فذحل اذإ - *

 ,ةلاحلا هذه يفو .دوصقم ريغ هنأكف .ىنعمو
 مل رظنا» ؛وحن ,حتفلاب «تحت» نو

 | معلا ىلع ةينبم «تحت» نوكتو

 2200 يونو اقل :هلإ فاضل كرخ

 ىرأ» :وحنو ,«تحت نم حجرخي لمنلا ىرأ»

 ىلع ينبم فرظ «ثحت») «ٌتحت حرخي لمنلا

 لاثملا يف رجلا فرحب رج لحم يف مضلا
 لاثملا يف هيف لوعفم بصن لحم يفو .لوألا

 .(يناثلا

 هبتنا» :وحن ,«تحت» 0 دق :ةظوحلم

 ينبم رع فرح :«نم») «كتحم نم ةيحلاف

 قلعتم .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع

 مسا :«كتحت» .نئاك :هريدقت فوذحم ربخب

 .فاضم وهو ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 يف حتفلا ىلع ينببم لص ريمض فاكلاو

 .(هيلإ فاضم رج لحم

 :ًاتحت
 :وحن يف ةحتفلاب بوصنم هيف لوعفم

 اطعم ىأ اح مريتلا ذهن

 :ديدحتلا

 ةلالد هتقيقح ىلع لدي امب ءيثلا فيرعت
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 اديرحت

 .ةعنام ةعماج وأ :ةيليضفت 0

 :ًاديدحت

 ىلوألا ةحفصلا رظنا» :وحن يف برعت

 ةسقلاب وضم انلطي ل يشوش هدو

 .ضفاخلا عزنب ًابوصنم أاميسا وأ .ةرهاظلا

 :ريذحتلا

 ىلع بطاخملا هيبنت وه :هفيرعت - ١

 عقي بوصنم مسا وه وأ .هبنتجيل هوركم رمأ

 :لثم رذعلا ةريدقت فوت لماحل هب ةلؤمقم

 .7"2«ةنيغضلاو كايإ»
 :ةتؤلت تلاسأ ريدعتللا «ةيولشسأ تا
 :رعاشلا لوق لثم .رمألا بولسأ - |

 انانف ميئللا ةبحاصم رذحا

 تعال ميلسلا يدعي اى 5

 :رعاشلا لوقك يبنلا بولسأ - ب

 اهاوه يف فلل هل

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض «كايإ» )١(

 .«رذحا» :هريدقت هلعاف عم فوذحم لعفل هب لوعفم بصن
 فوطعم :«ةنيفضلا» .فطع فرح :«واولا» :«ةنيفضلاو»

 .بوصنم «كايإ» ىلع
 نم اذه سيلو .روكذملا «هرذحا» ظفلب انه ريذحتلا )١(

 ّيوحنلا ريذحتلا يف لعفلا نأل ّيوحنلا ريذحتلا باب

 .افوذحم نوكي

 ل ينيضري نجل

 «كايإ» ب ءودبملا بولسألا ع

 كاّيإ» :لثم ٠ 1 باطخل اب ةصاخلا هعورفو

 .«بذكلاو

 روصب ريذحتلا نوكي 2:هروص - '

 :يهو يع

 اننا و ردح لعب نافتقالا تا
 . "«نانلا» :لثم .فطع وأ راركت نود ًارهاظ

 «رانلا رذحا» :وحن ٠ .لعفلا راهظإ روج انهو

 - الثم هرابتعا ىلع «رانلا» :لوقلا زوجي اك

 هل .نيتلاحلا نيتاه يفو ,فوذح هريح أدتبم

 .حالطصالا يف اريذحت بولسألا نوكي
2 

 لما ردحملا ركذ: لخ راضتقالا كن

 نك  عيسكلا بذكلا» :وحن هواولاب

 ركد روك ل اهون عد رمتلاوب تدكلاو

 .لعفلا

 نم اضيأ اذه سيلو .«ينملت ال» ظفلب ريذحتلا (')

 .قباسلا شماهلا يف روكذملا ببسلل ريذحتلا باب

 - مكايإ -امكايإ كاّيِإ :يه باطخلاب ةصاخلا هعورف (4)
 .نكايإ
 .هبانتجا بلطُي يذلا هوركملا رمألا وه هنم رّدحملا (6)

 .«رذحأ» :هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم :«رانلا» )١(

 عم فوذحم لعفل هب لوعفم (ىلوألا) :«بذكلا» )1١(

 :«ةقرسلاو» .قباسلا لثملا يف اك برعت :«بذكلا» (8)

 بذكلا ىلع فوطعم :«ةقرسلا» .فطع فرح :«واولا»

 .بوصهنم
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 ضيضحتلا

 رهاظ مسا ركذ ىلع راصتقالا - ج

 (''هسالا اذهو .باطخلا فاكب لصتم

 :لثمو ."!«كَدّي» :لثم .هيلع ىئخي يذلا

 .,«كينيعو كدي» :لثمو «كّدي كدي»
 رركملا بصن بوجو عونلا اذه مكحو

 .ابوجو فوذدحم بصانلاو .هيلع فوطعملاو

 مكح همكحف .رّركملا ريغو فوطعملا ريغ امأ
 .لوألا عونلا

 فاك عفا رهاظلا مسالا ركذ - د

 ,هيلع ىشخي يذلا قفل هنأ ىلع باطخلا

 :لثم .واولاب هنم ردعللا هيلع فطعي نأ ىلعو

 بصانلا 00 انهو .*«رانلاو كذي»
 ومى

 .ابوجو

 ًافوطعم وأ ,ًافوطعم وأ 53 اَمِإ مسالا اذه نوكي )١(

 .هلثم هيلع

 هريدقت هلعاف عم فوذحم لعفل هب لوعفم :«كدي» )١(

 لصتم ريمض «فاكلاو» ...«ق» وأ «نص» وأ «رذحا»

 .ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع بم
 .لوألا لثملا يف اهبارعإك برعت ىلوألا ه«كَذْيِ» (5)
 وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ديكوت ةيناثلا «كدي»
 .ةفاضإلاب رج لح يف ّىبم لصتم ريمض فاكلاو ,فاضم

 ....هلعاق عم فوذحم لعفل هب لوعفم :«كدي» (4)

 ىلع فوطعم :«كينيع» فطع فرح :«واولا» :«كينيعو»

 رج لح يف :«فاكلاو .ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم «كدي»

 .ةفاضإلاب

 فطعت انه واولاف .رانلا رّدحاو َكَدَي نص :يأ» (ه)

 ةيناثلاو .(هيلع فوطعم) كدي ْنَص :لوألا .نيتلمج
 .(فوطعملا) .«رانلا رنحا»

 ريمض نوكي نأ ىلع رّذحملا ركذ - ه

 [مسا هتم رّذحملا ركذ مث ,بوصنملا بطاخملا
 ,واولاب ريمضلا ىلع ًافوطعم ابوصنم ارهاظ

 :لثم .«نم» ب روز وأ .فوطعم ريغ وأ

 (””«رورغلا مكايإ» :لثمو .''”«دقحلاو كايإ»
 هب رثأتت كنإف ميثللا ةسلاحي نم كايإ» :لثمو

 ,«كايإ» ظفل ركن نأ نكميو ا رايب

 اذه مكحو .«*«رانلاو كايإ كايإ» :لوقتف

 كيما كعب هتنردجلا نكد برعو عونلا

 هب الوعفم هرابتعاب ريمضلا بصن بوجوو

 :فادحلا ندناو.لففل

 :ضيضحتل لا

 وأ ٍءيش لعف يف يوقلا بيغرتلا وه

 دال .رالرل ايزل الا دلع نفادن سار تك و

 يك طرتشُيو .(هتدام يف فرح لك رظنا)

 اهيلي نأ .ضيضحتلل فرحألا هذه نوكت

 لعفلا اذهو .لبقتسملا ىلع لاد عراضم لعف

 هب لوعفم بصن لحم يف قيم لصفنم ريمض «كايإ» (5)
 ىلع فوطعم :«دقحلا»و .رثحا :هريدقت فوذحم لعفل

 وأ .هرنحا» هريدقت تود لفل هب هب لوعفم يأ .«كايا»

 :دقحلا فاو ردها. كايا هريدقتلا يدخل او

 .رذحا :هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم :«رورغلا» ()

 لمفلاب قلعتم راجلاو .رورجيو راج :«ةسلاج نم» (4)

 .«رنحا» فوذحملا

 .ىلوألل ديكوت ةيناثلا :«كايإ» (4)

 ضلع



 ريقحتلا

 يدؤت اله» :وحن. ,ارهاظ نوكي عراضملا

 ءاردقم وأ .«يدؤت ٍكبجاو :ةلهؤو .«كنكاو

 ,تلخد 00 : ١١ «هفصنت مولظملا الهرب :وحن

 لعفلا رّدق ,ةيمسا ةلمج ىلع ضيضحتلا ةادأ
 لوق وحن .«نوكي» ينأشلا صقانلا عراضملا

 :رعاشلا

 َةَعاَفَسِب تسر لبن تك
 اهفميفش ىليل سفن الهف ّيلإ
 .اهعيفش ليل سفن نوكت الهف :ريدقتلاو

 ربخ «اهعيمش ىليل سفن» ةيمسالا ةلمجلاف

 احلا نيعضن اهنعتا نأ ةردقلا نيكو
 ضيضحتلا تاودأ لخدت دقو .فوذحملا
 رحب «لابفستالل هصلختف يضاملا لعفلا ىلع

 ءبيرق لجأ ىلإ ينَتْرَحَأ الول برو :ةيآلا
 :نوقفانملا) «نيحاّصلا نس ْنُكأو .قدصأف

 ...ينرخؤت الول :يأ 6

 :عقوتلاو قيقحتلا
 كلذكو ,عقوتلاو قيقحتلا 0 ديفنت

 لق :هري دقت فودحم لعفل هب لوعفم :«مولظملا» (١)

 ع
 :لوحتلا

 نم وهو .ىرخأ ىلإ ةلاح نم لاقتنالا

 :ليتنبلا :رظنا :«لمفتسلاو يناعم

 :عطق ةزمه ىلإ لصّولا ةزمه لوحت
 .ز ةرقفلا «أ» :رظنا

 قف تدان |1] اهقان اكان الف ت3
 .« رطم ٌباحسلا لوحمت» :وحن .«راص»

 ىلع ّينبم صقان .ضام لعف :«لوحت»)
 «لوحت» مسا :«ّباحسلا» .اظفل حتفلا

 ربخ :«ارطم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «لوحت»

 نقب تاع اذا نانا اسامه لو كا

 نم لاقتنالا ىنعب تأت نأك .«راص» ىنعم

 «ربنلا ىرحب لوحت» :وحن .رخآ ىلإ ناكم

 حقفلا ىلع نبم .ضام لعف :«لوحت»)
 ةوورم «لوحت» لعاف :«ىرحجي» .رهاظلا
 رهو ندعتلل ةكلألا لع ةزدتلا ةمضلاب

 ةرسكلاب: دور اهبلإ فاست ةةرلا#: اتقن
 :وحن .ءيش نع فارصنالا وأ .(ةرهاظلا
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 .خلا ...«ةرمخلا نع د لوحت»

- 
 8م

 :ليوحتلا

 .ىرخأ ىلإ ةروص نم ءىشلا لمن وه

 :رظنا ..رييصتلا لاعفأ يه ليوحتلا لاعفأو
 .رييصتلا

 .:ٌدعَمُم ىلإ مزاللا لعفلا ليوحت
 .(6) مزاللا لعفلا :رظنا

 :مزال ىلإ يّدعتملا لعفلا ليوحت
 .([) يذعتملا لعفلا :رظنا

 ساد مج

 اميأ

 :ذخم
 ,ريَص :ىنعب ليوحتلا لاعفأ نم لعف

 الو .ربخو أ[دتبف امهلصأ نيلوعفم بصني

 اهمساو «نأ» نم لوؤملا ردصملا ىلع لخدي
 :وحن .هلعافو لعفلاو يد ىلع الو .اهربخو

 ,ضام لعف :«ٌتذخت») «أقيدص ًاديز َتْذِت»

 عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو .كرحتم

 هب لوعفم :«أديز» .«دخت» لعاف عفر لح يف

 ل رمقم انس :ةفلشنلاب :بويصتم لأ

 لوق اهتلثمأ نمو .(ةحتفلاب بوصنم ناث

 ةزمهلا فيفخت
 :يلذهلا ةرم نب بدنج

 نورس تالا ناز در
 ال يرد ىنعم نم «ذخت» 300 اذإو

 عم َتْرْحت» :وحن ءادجعاو هب 00 لإ دخت

 .«اقالخأ ملعلا

 نس اتق هحو داحبإ .ةأحنلا دنع وه

 نم اهيف امم اهجرخي ليلعت وأ .ةلأسملل

 كارتشالا ليلقت .وحنلا يف .وه
 نوكيو .فراعملاو تاركنلا يف لصاحلا

 ينراز» :وحن .ةركنلا ىلإ ةركنلا ةفاضإب

 «ةفسلف» ىلإ «لجر» ةفاكإف) تْفَسْلَف ْلُجَر
 كرتشي يذلا ملعلا ةفاضإو .(هريكنت تففخ
 ءاعو وسن .ةركلا ىلإ ضاخشأ ةدع هيف

 ,” مقرلا) ةفاضإلا :رظنا .«لجر دومح

 :( هين ةروفلا

 :هزمطا فيفخت

 ةزمهلا ميركلا نآرقلا ءارق ضعب فْقخي



 ترحل هكرعت لإ "اهكرخ لفي.
 .حلفا دق :يف «َحلفآ َدَق» :وحن .اهلبق نكاسلا

 ةكرح سنج نم ذم فرحب اهادبإب - ؟

 ,«رثب» يف «ريب» :وحن .اهلبق يذلا فرحلا

 .«نونم زي»و

 نيبو اهنيب اهقطنب كلذو .اهليهستب - '"“

 .«نيب نيب» ةزمه نم عون وهو اهتكرح

 فيفختو .اهئاغلإب يأ .اهطاقسإب -

 شيرقو .نييزاجحلا ةجط صئاصخ نم زمهلا

 . مهتم

 :رييختلا

 نود نيئيش نيب بطاخملا ريخُي نأ وه

 :ةاهسمت وأ ةقلخلا دعو وعن يهني عمجلا

 زوجي هذه يف هنأ ةحابإلا نيبو هنيب قرفلاو

 «زا» يناعم نم ريبختلاو .امهنيب عمجلا
 .«امإ«و

 :لخادتلا
 نيب تاكرحلا طالتخا .فرصلا يف وه

 .لعف باب يف وأ ةملك يف نيتجهل

 ردت

 يل «عدت» : ىمعب مات عراضم لعف

 كارد رمألا هنم ٍتأي ايف الإ لتس

 .ةاحنلا روهمج يأر ىلع ضام هل سيلو

 07 هيضام نإ لوقي مهضعب و

 :ريك ْذَتلا
 كين انلا:اهلب افيو ارك هنو تلا لف زف

 .ركذملا :رظنا

 :لعفلا ريكذت
 .(73) لعافلا :رظنا

 :ىخارتلا

 .ينمزلا لاصفنالاو ةلهملا .وحنلا يف .وه

 7-05 عجار .ةفطاعلا «مثا» يناعم نم وهو

 يناعم نم وهو 3 يف ء ا

 :يجبرَلا
 ينو .هيف بوغرم رمأ لوصح راظتنا وه

 .«لمل» فرحلاب نوكيو .هلوصُحب قوثو ريغ
 «ىرح «ءىسع ,وجرأ :لاعفأالاب وأ .«لع» وأ

 صف



 ال ؛ينمتلا فالخب .يّجرتلاو .لمآ .قلولخا
 .تانكمملا يف الإ لمعتسُي

 :حيجرتلا

 لوألا فصويو ءرخآ ىلع هجو بيلغت وه

 فصويو ٠ ,حجرملا وأ حجرألا وأ حجارلاب

 .حوجرملاب يناثلا

 :ميخرتلا

 ةنيعم :ةنقيرطي» :ظفللا 'نرخآ قدح وه
 - بلاغلا وهو - فيفختلاك) ّيغالب عادل
 ةثالث وهو .(...ءازهتسالا وأ .حيلمتلا وأ

 ةرورغلا ٍميخرت ,ريغصتلا ميخرت :عاونا

 ام امو داك رنا ءادنلا تع رت 2 دحلا

 :ريغضتلا ميخرت

 )١١(. ريغصتلا :رظنا

 :ةّيرغشلا ةرورضلا ميخرت
 .ىدانملا ربغ ىلع يرجي يدلا وه

 :يهو ,ةثالث طورشب

 .رعش ف نوكي ن نا 1

 نأ نوي ةادحل نسال مله أ

 ةّيرعشلا ةرو رضلا ميخرت
 «ناسنإلا» وحن يف زوجي الف - ىدانم نوكي

0 ٍ 

 .«لا» دوجو بيسب ءادنلل حلصي "ل هنال

 ةثالث ىلع ًادئاز اَمِإ نوكي ن
 :لوألا لاثمو .ثينأتلا ءاتب ًاموتخم وأ .فرحأ
 را ٍءوَض ىلإ وشفت ىتقلا َمُعَنَل

 رصخلاو عوجلا ةليل لانس نو فير
 ع كلام نبا هوارآ :(درنلا نضكلا)

 :يناثلا لاثمو .ةرورضلا ميخرت

 هيمتللب 6 هده ٍينادر اذهو

 ٍلظنح نب لامأ يقح يبلْسيل
 ءاتلا فدحف ,ةلظنح نب كلام اي :دارأ

 .'''ءادنلا ريغ يف ةرورضلل «ةلظنح» نم

 زاج .ظفل يف ةرورضلا ميخرت عقو اذإو
 :نيتيلاتلا نيتقيرطلا ىدحإب هرخآ طبض

 طبضب كلذو .رظتني ال نم ةقيرط - ١

 يف هتفيظو بسح ىلع مخرملا ظفللا رخآ
 ةملكك .(...أدتبم .لوعفم .لعاف) ةلمجلا

 ةرورجملاو لوألا تيبلا يف ةنونملا « لام»
 ةرورجملا « لظنح» ةملكو .ةفاضإلاب

 نيو وذ نم قاتلا ةيبلا ىتةفاضألاب

 ءاقبإب كلذو ء.رظتني نم ةقيرط - 5
 نول دع سوانا ل مح ركنا

 رعاشلا لوق وحن

 حلصي تيبلاف .«كلام» يف فاكلا تفذخ اك )١(

 .اعم ئتلاحلل ادهاش

 ضف



 انسانسو ملابس تقعأ هلا
 اانا ةقياش فس تشساو

 هونج مث كاتلا تقدم ءةئامأ :لضألاو
 .قالطإلا فلأب

 نوكي نأ ةرورشلل تزل يف طرتشي الو

 :رعاشلا لوق وحن .ةركن يتأي دقف .ةفرعم

 .دلاخب :يأ .«لاخب ٍنونملا ىلع يح سيل»

 :ءادتلا عيكرَت
 رخآ فذح وه ميخرتلا :هفيرعت - ١

 .ةيرعشلا ةرورضلل وأ ,فيفختلل .ىدانملا

 نورفملا ىدانملا مخرب ةةطورتق تا؟

 :اهنم ,طورشب اهنم دّرجملا وأ .ثينأتلا ءاتب
 اي» :لثم ''"ةفرعم نوكي نأ ١-

 اي» :لثمو .«ءاهفسلا رشاعت ال .2"' ماع

 0 يلعفا ."'يبارعأ
 ارورحي ًاثاغتسم ىدانملا نوكي الأ - ؟

 اي» :لثم يف ميخرت الف .ةروكذملا ماللاب

 اذإ ةميخرت زوجيو ؟*«اهئانبأل ةمطافل

 .ةدوصقم ةركن هنوكب وأ .ةيملعلاب )١(
 ,ءازلا هم تفذدعت يحرم ئداش ضاع ايا لطألا (8)

 .ةفرعم ملع مسا وهو

 م ىدانم .؛ةدوصقم ةركن ىهو ,ةيبارعأ اي :يأ )5

 .ءاتلا فذحب

 ًاموتخم ملع مسا اهنوك مغر «ةمطافل» ةملك مخرن ال (4)
 .ةروكذم مالب رورحب هب ثاغتسم اهنأل .ءاتلاب

 .""ءاهيخأل اهطاف ايه :لثم .ماللا تفذخ
 الف .ًابودنم ىدانملا نوكي الأ - "
 31: نبأ ,مصتعم او» 5

 الو 'ًافاضم ىدانملا نوكي الأ - ؛
 :لثم يف ميخرتلا ّحصي الف .فاضملاب ًاهّبشم
 يف الو .«نطولا رخف تنأ .*”يملعم اي»

 يف كسفنب ّمض .هقلخ ؟*ًيرك اي» :لثم
 .«كنطو ليبس

 ًابيكرت ابكرم ىدانملا نوكي الأ - »

 0 ل
 .«يلإ عرسأ

 ل روحت قالا زكر دز
 ايوتةلز 30غ ايون ويطل مضي الق هفاذقلا
 .,”«ةلف

 ءات نم دّرجملا ىدانملا يف اضيأ طرتشيو

 :ثينأتلا

 اهيلع تديزو .ميخرتلل ءاتلا اهنم تفذخ :«اطاف» )١(
 .فلألا

 زوجي ال مضلا ىلع ينبم بودنم ىدانم :«مصتعم» )١(

 .هميخ رن

 .هميخرت نويفوكلا زاجأ دقو (5)

 ىلإ ةفاضم اهنأل اهميخرت زوجي ال ةملك «يملعم» (4)
 .ملكتملا ءاي

 هّلشم ىدانم هنأل ميخرتلا هيف زوجي ال هايرك» (9)
 فاشل
 لصألا .ءادنلا مزالت يتلا تالكلا نم :«ُلُف ايه (3)

 .«نالف اي» :اهيف
 مزال ةايعألا حلت ال ةةنالق ان لمألا هلق "ن0
 .ءادنلا
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 :ملع مسا: ةفزغملا ئدانملا نوكي نأ --

 ٍنامز ىلع فسأب هل 1 لاني ايون كم

 .«ىضم
 قوف امت مدعلا ىدانملا نوكي نأ - ١

 اد لو دعس انقل ميخرت حصي ةلف .يثالثلا

 .ءاتلاب ًاتورقم» يئالثلا ناك اذإ امأ :«ُبَجَر

 .(ةبه اي :لصألا) «ّبه اي» :لثم .مخريف
 :مخرملا ىدانملا نم فذحي ام - ؛
 فرحلا ميخرتلا دنع ىدانملا نم فذحي

 .ناريخألا نافرحلا وأ ريخألا

 فذحي :ريخألا فرحلا هنم فذحي ام

 .طرش نودب طقف ريخألا فرحلا ىدانملا نم

 كل يسرا روق نحس اننا
 يسردا اعس اي»و «كالوم يذقنأ .يراج

 .(داعس ايو برا اي :لصألا) «أديج

 :ناريخألا نافرحلا هنم فذحي ام

 تاهل نانا :ىدانلا ني تدع

 نم ادّرجي ىدانملا نوكي نأ :لوألا :نيطرشب
 ىذلا فرحلا نوكي نأ :يناثلاو ,ثينأتلا ءات

 اياز العا ذل ادار نم فرح نيكألا لك

 ايدو هُدْلَح ايدو «َّرْمِع اي» :لثم .رثكأف
 اي .ْنودْلَح اي .نارمع اي :لصألا) .«عامسإ
 :عاسإ

 .اهسأرب ةملك فذحب ميخرتلا نوكي دقو

 يف لوقتف ّىئجزملا بيكرتلا يف كلذ نوكيو

 .ملاس اي :اهلصأ :« لاس اي» )١(

 كرت

 .«يدعم اي» :«بركيدعم اي» ميخرت

 محُر اذإ :مخرملا ىدانملا مكح -ه
 .ال وأ ةقرذعلا ى وني نأ اًمإف .ىدانملا

 هيف ىونُي يذلا مخرملا ىدانملا مكح
 وو .ىدانملا مخر اذز :فوذحملا

 فورحلا ةكرح ةروص ريغتت ال ,فودحملا

 اي» :«رفعج» ميخرت يف لوقتف .ةيقابلا
 اي» يفو .«راح اي» :«ثراح اي» ينو .«فُعَج

0 
 وني ال ىذلا مخرملا ىداتملا مكح

 نأ نود «فدانلا حر اذإ «فوذحلا :ةيف
 حملا مالا رخا نكت «فردعلا ىو

 اي ميخرت يف لوقتف ءلصألا يف رخآلا هنأك
 اي» :روصنم ايو لقره ايو ثراح ايو رفعج

 ىلع ءانبلاب «قّرِه اي»و .«ٌراح ايدو .«فعج
 اي :«دومثت» ميخرت ىف لوقت نيح يف مضلا

0( 

 «ريص» ىنعب ليوحتلا لاعفأ نم ١-

 تلدبأ' .نكل ..يضلا لع. ءانبلاب ءومث اي .لضألا (5)
 برعم مسا ةيبرعلا يف سيل هنأل ةرسك ةمضلاو ءاي واولا

 ,لعفلا يف كلذ عقي امإ .اهلبق ام مومضم ةيلصأ واو هرخآ

 .«و زغي» :لثم
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 بيك رلا

 الو .ربخو أدتبم امهلصأ نيلوعفم بصني

 اهمساو «نأ» نم لوؤملا ردصملا ىلع لخدي

 :وحن .هلعافو لعفلاو «نأ» ىلع الو .اهربخو
 َّنظ :رظناو .«أرمدم َتيبلا لازلزلا ٌكرت»

 : ِ : 2 .اهتاوخأو
 :ادهاوو رقم دكا اننا اونا 2

 وخلا جول ويف لغفلا ندم تواحا اذ
 .«هلهأل رسما تكرتا»

 :تيكرألا
 :ناينعم ءوحنلا يف .هل

 .ةلمجلا :رظنا .ةلمجلا ١-

 هله عمن كيفن امم ظفللا نوك - ؟

 بكرملا ملَعلا :رظنا .هانعم ءزج ىلع ةلالدلا

 .اةسزمو ا ديت ءايداسإ و يو اتاك ابكر

 يفاضإلا ءّىدانسإلا بيكرتلا

 ايات ابيك ورك رلا> للعلا ظنا

 :ايجومو اان ديف .ايفاضإو

 :مئرتلا
0 

 .«نيونتلا» يف «منرتلا نيونت» عجار

 و

 :عاست
3 1 0 
 .داحا :عجار .اهبارعإو «داحا» ماكحا اه

 :حماستلا

 نظُْي ام ةزاجإ .ةغللاو وحنلا يف ,وه -
 .عسوتلا نم برضب أطخ هنأ

 :عمسل

 .ثالث :عجار .«ثالث» لثم

6 
 ص - م ©

 :ه سمسع عسب ا م 7

 0 2 “م هميدهحعر -

 .ةرشع ثالث :عجار .«ةرشع»٠ثالث» لثم

 - نوعستو عست - نوعبرأو عست
 - نونامثو عست - نوثالثو عست

 - نوعبسو عسن - نوسمحخو عست

 :نورشعو عسنت - نوتسو عست

 ثالث :رظنا .نوعبرأو ثالث لثم

 .نوعبراو

 .ةثالث :عجار .«ةثالث» لثم

 صح



2 
 .رشَع ةثالث :عجار .«َسْشَع ةثالثر» لثم

 هعست - نوعبرأو ةعست

 ةعست - نوعستو

 - نوسمخو ةعست - نوناثو ةعست

 - نوتسو ةعست - نوعبسو ةعست

 :نورشعو ةعست

 ةثالث :رظنا :3ةوغنو أو ةثالث» لثم

 .نوعب راو

 - نوثالثو

 :نوعس

 برعي .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم ددع
 .نوعب را :عجار .«نوعبرأ» بارعإ

 :نيعست

 .رجلاو بصنلا يتلاح يف «نوعست» يه

 .نوعست :عجار

 :نيكستلا

 :نوكسلا :معتاز ءاكانج نرحلا لْثَج

 :ةزمطا ليهست

 ةزمهلا بلق .نييزاجحلا ةجهل يف .وه

 ةنستتلا

 ,.«سار» يف «سار» وحن .اهبساني ةلع فرح

 عجار .«ري» يف «لأ .ةيب رعلا تاحهللا :مجار .«رئب» ىف «ريب»و

 نم يهو .نيفلتخم نيرمأ نيب ليدعتلا يه
 ,ماهفتسالا :رظنا .رمألاو ماهفتسالا يناعم

 ةرقفلا «أ» يف ةيوستلا ةزمه عجارو :نمالاو

 :فيوستلا

 فرحو .لبقتسملا نمزلا يف يخارتلا وه

 .فوس :رظنا .«فوس» وه فيوستلا

 نم هريغو رامحلا ةوعدل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لح

 :ةسشتلا

 خا انما انيك نأ ىلع ةلالدلا: نه ٠

 .هتافص نم ةفص وأ .ههجوأ نم هجو يف

 ناك و. تاكل كانه يملا اف كو

 :لئامي. :هباشي .هبشي :اهنم. .ةريثك هلاعفأو
 .لثم :وحن ءامسا هتادأ نوكن دفو ...عراضي

 ففي



 ديدشتلا

 .هباشم .ءوحن

 :ديدشتلا

 .ماغدإلا :عجار

 ا

 0 :عجار م ىناعت نم وهو أم

 :نيرشت 2
 هفايرملا ةنيلا- نم. رعافلا نهشلا هنا

 رشع يداحلا وأ (ربوتكأ)(لوألا نيرشت)
 بارعإ برعي .(ريمقون)(يناثلا نيرشت) اهنم

 .عوبسأ :رظنا ,«عوبسأ»

 :حيحصتلا

 :عجار .لالعإلا مدع :فرصلا ف _

 .لالعإلا
 .أطخلا بيوصت :هغللا يف -_-

 :ريدصتلا

 , : بجاو وهو .ميدقتلا ,وحنلا 2-5 ,وه
 .اهيلإ فيضا امو ماهفتسالا ءامسأل

 :قيدضتلا

 نع ماهفتسالا يأ .ةبْشنلا كاردإ وه
 نوكيو .ةيفنم مأ ةتبثُم تناك نإ ةنيعم ةبسن
 .«؟تحجن له» :وحن .ال وأ معنب باوجلا

 .ةزمهاو «له» يناعم نم قيدصتلاو

 .روصتلا :رظنا .هروصتلا» هلباقيو .امههرظناف

 :فرصتلا

 ا
 .لاعفألا فيرصت هنمو .ةفلتخم

 :فيرصتلا

 : رظنا) ضعب نم هضعب مالكلا قش
 نيدعاسلا نم رف ةينمو :(قرصلا
 يف رذجلا بيلقت يأ .رغصألا قاقتشالاب
 .ةدايزلا نيزاومو ةنمزألل اقف ةيلعفلا لاخلا

 :ءامسألا فرضت

 وأ ةينثتلا ىلإ دارفإلا نم اهلاقتنا وه
 ,ةبسنلا وأ ,ريغصتلا ىلإ اهاقتنا وأ .عمجلا

 .ىاتك هيبتك نيتك :ناباتك :باتك وحن

 ه6 5

 :لاعفالا فيرصت

 وأ عراضملا ىلإ يضاملا نم اهوحت وه
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 لاعفالا فيرصت

 نمو .عمجلا وأ ينثلا ريمض ىلإ هرفملا ريمض  .لوهجملا ةغيص ىلإ مولعملا ةغيص نمو .رمألا

 ريمض نمو ٠ ,ثنؤملا ريمض ىلإ ركذملا ريمض مسا ,لعافلا مسا) ةقتشملا ءامسألا قاقتشاو

 .ملكتملا زا تطانخللا :نينك :لا «تافلا

 ةّيئالثلا لاعفألا فيرصت لوادج كيلإو بهذم ىلع (...ةهّبشملا ةفصلا .لوعفملا

 :اهعاونأ فالتخاب نم .اهلعاف بسحب .اهليوحتو .نييفوكلا

 ضخا
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 ىور : نورملا فيفللا لعفلا

 رمألا 0 يضاملا

 | دقت | متسأ | دمج | مس
 ا فايا عا 3 سوو

 ” همورل ٠0ه ل 8 وو 0

 هر و هر <

 0 ه6 1 3 ” همسورو هم وه و - 206
 امه| يه مه

 0 ةحا
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 ام »م 1

0 

 ساده رم 2-0-0 هايس

 ا امتيور اتيور | 3
 2 و ها اهم لام

 مثيور مثيور :

 ى. و ى 96<- هام

 تيور | صتيور | .)
 سدو م مده سى لامس

 امتيور امتيور | 3
 . 2ك. و 9. هء- .-

 نتيور نيود | 5

1 1 
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 ( عجر) با : فوجألا زومهملا لعفلا
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 ةينب يف رييغت وه :هتدئافو هفيرعت - ١

 :وحن) همجح ريغصت هتدئافو .ةملكلا

 وأ 0-0 :وحن ) هتيمك ليلقت وأ 0

 هتلانإ هييرقت وأ ل( فيو وعلا هريقحت

 ةفاسملا بيرقت وأ .(رهظلا ليبق :وحن)

 :وحن) ببحتلا وأ .(ةلواطلا قيزن :وحن)
 23 ذل

 .(ينب

 :ريغصتلا طورش نم :هطورش - "

 الو لعفلا رغصُي الف .ًايسا نوكي نأ - أ
 ام» :وحن .بجعتلا ريغصت ٌدشو .فرحلا

 ا
 .فرحلا هبش يف الغوتم نوكي الأ - ب

 «فيك»و «نم» الو .رئامضلا رغصت الف

 .امهوحنو

 ريغصتلا غيِص ب ايلاخ نوكي نأ - ج

 ىلع هنأل 030 رد الف .اههبشو

 ةغيصل الباق نوكي نأ - د

 ءامسأك ةمظعملا ءامسألا رغصُن
 .ةرثكلا عمج الو .هتكئالمو

 ,«ىوس»و .«ريغ» الو .روهشلا

 الف ,ريغصتلا
 هئايبنأو هللا

 ءامسأ الو

 «عوبسألا»و

 .«ةحرابلا»و

 :ناروا ةندلك“ نينستلل فهنا وأ تاع

 :يهو
 امن نوولا اذه لح سس و ةلمح كا

 ايد

 وحن .فرحأ ةئالث ىلع ناك لج يبلع ملقا

 .«ليبج

 ام نزولا اذه ىلع رغصيو .لعيعف -
 م عسا وجت فرحا برأ ىلع ناك

 00 امو نس بنيز

 قدزرف ٠ '"!جريفش لجرفس» :وحن ,ةيلصأ

 نم.نكأ ةدايزلاب هفرحأ تغلب امو ؛«قزيرف

 منيو ,ةلع فرح هعبار سيل امم ةعبرأ

 فرحلا فذحب ةلامفلا هذه ىف ريغصتلا

 من رفتضغ» :وحن .' ”دئازل . (") | ا
3 

 :وحن نع نع يرام دولا ف

 ليل ليدنق .ريفيصع روفصع»

 اذإ هل تبرع نان اعروملت -4غ
<- 
9 

 فرح تددر ع فرح هينأث ام ترص

 نازيم ءابسب وب باب» :وحن .هلصأ ىلإ ةلعلا

 و

 نإف ."!«رينيند رانيد ع بان .نيزيوم

 ودعت لصألا“ لونهم ”ةلملا قرح ناك

 .«جيريفس» زوجيو )١(

 ةعبرا ىلع هينين .رتكاف ناتدايز هيف تناك نإف (؟)

 :وحن يدل لوأ وه ام هدئاوز نم فذحنو .فرحأ

 ناو: .«ج ربح جرخشسم .جريحد حرحدتم . .لتيقم لتاقم»

 ناتدئازلا نونلاو فلألاو .ةدودمملا هفلأو .ثينأتلا ءات

 ءايدنه .ةملُّيَسُم ةملْشُم» :وحن .لاوحألا لك يف تبتتف

 .«نارفُيَعُر نارفعز :ءايديته

 :هعمج يف لوقت كنأ ليلدب .راند :«رانيد هلصأ (*)
 يف (نونلا) اهلصأ ىلإ «رانيد» ءاي تداع كلذلو .ريناند

 .ريغصتلا



0 

 دي وأ معاق عت اذنك: وأ ,«جاع»

 واو ىلإ هتبلق .«لامآ»ا وحن .ةزسه نم

 000 .لاهوأ 7 ,جيوع :لوقتف

 سايقلاو «دييغ» ىلع «ديع» ريغصت
 (!«ديوع»

 :ةلع فرح هثلاث ام ريغصت - ه
 كرف ١ دخل ملغ قرع فلات اب واس
 :وحن .ريغصتلا ءايب ءايلا هذه ماغدا مث ًءاي
 انام لب قليخ هنا قلو ةمع اضعو
 2 يق ردع ةقوسم ةددقم ءاي وخلا اك

 ونت نيففتلا داب معد 2 تلح ا

 ءايلا تقيم نإف لع لع 4 يكذ»

 ىلع مسالا رد .نيفرح نم رثكأب ةددشملا

 يرضي .يْيَرُك يمرك» :وحن .هظفل

 د

 راو هللا تتلق تانك فرت هبا اهل
 راشنم» :وحن ءاهاح ىلع ءايلا كرتو هاي

 30 ليدنق يجن ةعوحترا تك

 :ءيش ةنه فد اه ريغصت - #*

 :وحن :كتودضلا درب يش هنم فِذُح ام رفصُي

 هنز ةحا تخأ 0 ْخأ يمد مد ا دي»

 اننإف .لصو هزمه هلوأ ف ناك

 س7 500 .- 535 1

 ةنبا ,ينب نبا» :وحن .فودحملا دربو اهفدحن

2 

 نإو :«ةنيزو

 ىلع «ديع» عمج 18 كلذكو .«دوعي داع» نم هنأل )١(

 .داوعأ :سايقلاو «تايغأو

50 

 تيس نبا وعقل رد ةازعا .هْئَرم ما يب و

 ءليوُق» :ريخصتلا يف تلق .«عيدو لعد وحنب
 .«عب وبا)و

 ثنؤملا 0 :ثنؤملا ريغصت -/

 .هب ءاتلا قاحلإب .ءاتلا نم يلاخلا يئالثلا

 دله ::ةنيسيما نسكت :ةريود نادو هونت

 درفملا سابتلا كلذ نم مزل اذإ الإ .«ةدينه

 وحن .ءاتلا كرتتف .ثنؤملاب ركذملا وأ .عمجلا

 قحلت كلذكو "سيم سمح نسيقُب رقب»
 نيخنلا رك ذهول لوقا: ءارلا هللا ءاقلا

 يزل اننا يتم فار

 ,ثينأتلا ءات هقحلت الف .قوف اف يعابررلا
 مسا) ردب»

 .«زيَجع دوما سر بنيز» :وحن

 ملعلا رغصي صك لا ريغصت -

 قف داموا فاض كسا
 :وحن .هلاح ىلع يناثلا كرتو .لوألا هئزج

 0 بركيدعم هللا ديبع هللا دبع»

 2 طبات :وحن .ةلمج بيكرت بكرلا ام

 رض دل
 ةلقلا عمج رفصُي :عمجلا ريغصت - 4

 لامحأ ا ةدمعأ» :وحن ,.هظفل ىلع

 بكر» :وحن .عمجلا مسأ كلدكو هناا

 0 07 ةريف يا 8

 1 ا
 .«ةسسمح و «(ةرقب» ريغصتق (ةسيمح»و «هرثفب» امأ (؟)

5000 



 روصتلا

 باتك ورعب وجت ءارعش» :وحن .لقاعلا
 و - مو هرم

 .«تارفُيَصَع

 ةراشإلا ءامسا ريغفصت - ٠

 ءامسأ ةسمخ يف ريغصتلا عمُس :لوصوملاو
 .ءالوأو .ناتو ,ناذو ءاتو ءاذ :يهو .ةراشإ

 ,نايتو ,نايذو ءايتو ءايذ :اهريغصت يف ليقف

 رودس ند .لوصوملا - امأو .'"ءاّيلوأو
 ,ناتللا ,نيذللا .ناذللا .يتلا .يذلا :اهنم

 ءايّذَللا :اهريغصت يف ليقف .نيذلا قلل
 .نيينللا .ناّيتللا .نييذللا .ٍناَيذْلا "اجلا
 1 ني دللا نورد

 مسالا ريغصت» وه :ميخرتلا ريغصت

 هيف امم هديرجت دعب ّلصألا ريغصتلل حلاصلا

 هلوصأ تناك نإف ."”«ةدايزلا فرحأ نم

 فطاع» :وحن لسمو ىلع ل ةثالث

 دومح .ديمح نادم ,ديمح دماح :قيطع

 لع ترغُص :ةعبرا تناك فاو كانا

 روفصع :نيطيرت ساطرق» :وحن ا

 دير ناك ركل ناك اذار هرقل
 :وحن .,ءاتلا هتقح ,لوصألا يئالثو ًاثنؤم

 .ميت ينب ةغل يهو «ىلوأ» ريغصت يف هاّيلوأ» لاقيو )١(
 .«تاّيتللا» :اهعمج يف لاقُيو (؟)
 ريغ ريغصت يف ىقبت يتلاو هيف ةدئازلا فرحألا يأ (0)

 .قحاللا نانماملا نم حضتيس اك .ميخرتلا

 «أدومح»و «نادمحرو «أدماح» ٌترغص اذإ اَمأ (:)

 .«ديميح ٠ ناديمح . .ديوج :لوقت كنإف .ميخرت ريغ ريغصت

 فاصوألا اَمأ و ءاذوس ةديتس داش

 وحن .ءاتلا اهقحلت الف .ثنؤملاب ةّماخلا
 .«قيلط قلاط .ضييخ ضئاح»

 : روصتلا

 نم وهو .هنييعن يأ .درفملا كاردإ وه

 .قيدصتلاو روصتلل يتأت يتلا «ةزمهلا» يناعم
 يقابو .قيدصتلل الإ يتأت الف «له» اَمأ

 .روصتلل الإ يتأت ال ماهفتسالا تاودأ

 روصتلا هنم وصلا ماهفتتالا تاوجو

 ؛«؟تبسر 0 ٌتحجُنا» :وحن ٠ .نييعتلاب نوكي

 نم» ,«؟تيتأ نيأ نم» !«؟ كتححص م

 روصتلل يل هروب تن مهنا وا

 مأ ٌتِجّوْرت ّبنأأ» :وحن ,ةرشابم 0 ِل

 «ئارتفد ْمأ ٌتيرتشا ًاباتكأ» .«؟كوخأ

 يف هل ٌركذيو ..
 ,ةقباسلا ةلثمألاك .«مأ» دعب لداعم بلاغلا

 ٠ ” © 9 ع

 .«؟نيتعاس ما تسرد ةعاسا»

 اذه تلعف تنأأ» :ةيالا وحن 5 دقو

 (77؟ :ءايبنألا) «؟ميهاربإ اي انتهلاب

 ويه دع تأت يتلا «مأو» .كريغ مأ :ريدقتلاو

 اهدي اام نأ ندع ةلغم نوكت ووضتلا

 اهيلع قباسلا ماهفتسالا زّيح يف لخدي
 .(مأ :رظنا)

 ,52ظظ



 :ريصتلا

 «اهتاوخأو نظل يف رييصتلا لاعفأ عجار

 .(؟)

 أ +فرلا ديدقتا ؛فرصلا ملغ قوه

 :وحن .هيف هماغدإو .هل سناجم فرح ةدايز

 لئاسو دعا :فيفصتلاو يشع مذلو
 مزاللا لعفلا :رظنا .مزاللا لعفلا ةيدعت

 بكت

ٌّ 
 :نمضتلا

 .«ةلالدلا» يف ةةدضتلا ةلالد» عجار

 2 ام وأ لعف يدؤي نأ» ,وحنلا يف ,وه

 يف ام وأ رخآ ٍلعف ىدؤم ريبعتلا يف هانعم
 .«موزللاو ةيدعتلا يف همكح ىطعيف ,هأنعم

 «حاكنلا ةدقع اومزعت الو» :ةيآلا وحن
 «اومزعت» لعفلا نمض ثيح (؟776 :ةرقبلا)

 0 و

 وهو .هسفنب يىدعف .«أوونت» لعفلا ىنعم

 قباطتلا

 :ةيآلا وحنو .لصألا يف «ىلع» ب ئدعتي

 «ىلعألا الملا ىلإ نوعمَسي ال9
 لتستلا ننس تع (١ :تاكافملا]

 لعفلا ىنعم .هسفنب ىذعتي يذلا «نوعمسي»

 ىّدعتي امك «ىلإ» ب َّيَّدُعَف «نوفصُي»
 ةيرعلا ةغللا عمجم زاجأ دقو .2"٠«نوفصُي»
 :طورش ةثالثب نيمضتلا ةرهاقلا يف

 .نيلعفلا نيب ةبسانملا ققحت - ١

 ةظحالم ىلع لدت ةنيرق دوجو - ؟

 .سبللا اهعم ُنَمْؤِيو .رخآلا لمفلا
 .يبرعلا قوذلل نيمضتلا ةمءالم - '"

 :قباطتلا

 دارفالا يف لثامتلا .وحنلا ين .وه

 نيب كلذو ,ثينأتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةينثتلاو
 لاحلاو .اهفوصومو ةفصلاو .ربخلاو أدتبملا

 قباطت اَمأ .هعجرمو ريمضلاو .اهبحاصو

 نم َحلصملا ُمّلعي هللاو» :ةبآلا نيمضتلا نمو )١(

 ىنعم «ملعي» لعفلا نمض ثيح 1٠١( :ةرقبلا) «دسفملا

 دإ .هدوجو يف نعطلا نيمضتلا ىلإ هّجَو دقو .«زيه» لعفلا
 دق نيمضتلا نإ ليق يذلا ظفللا نأ ىلع ليلدلا ام

 انيلإ درو» دقف ؟ةليصأ ةيوغل ةقيقح سيل .هيف ىرج
 اف .هب ّجَتحي ريثك ميدق مالك يف ايّدعتم امزال ظفللا
 نم ةليصأ تسيل هموزل وأ هتيدعت نأ ىلع ّيوقلا ليلدلا

 يذلا قيرطلا نم تءاج امنإو .ازاحم تسيلو .اهرمأ لأ
 .«؟«نيمضتلا» د

>20 



 فطاعتلا

 ٍ :يلي اك متيف .هعجرم عم بئاغلا ريمض

 ادرفم ريمضلا عجرم ناك اذإ ١-

 .(ًاثنؤم وأ ًاركذم) ىنثم وأ .(ًاثنؤم وأ ًاركذم)

 وحن .ةقباطملا تبجو .املاس ركذم عمج وأ

 نابلاطلاو .,تقرشأ سمشلاو .رهظ رمقلا»
 نوملعملاو .اتحجن ناتاتفلاو .ءاحجن

 .«أاو رضح

 ًااس ثنؤم عمج عجرملا ناك اذإ - ؟
 ادرفم: هزمت“ نركب نأ ناهي «لقافلا ىفل

 :ةردقنلا نوثاوأ د طنألا شا دقو خا اكنوم

 .«ندمجت وأ تدمجت تاريحبلا» :وحن
 وأ ماس ثنؤم عمج عجرملا ناك اذإ - ©

 هريمض نوكي نأ ىلو الاف .لقاعلل ماس ريغ

 , ءةرصلاا نون

 ًادرفم نوكي نأ زوجيو «نرضح ٌءاسنلاو

 ءاسنلاو ءتحجن تابلاطلا» :وحن .ًاثنؤم

 ,نحجن تابلاطلا» :وحد

 :ترطش

 هدرفم ريسكت عمج عجرملا ناك اذإ - غ

 داو هريمض نوكي نأ زاج .لقاع ركذم

 2 نأو ,عمجلا ظفلل ةاعارم ةعامجلا

 ؛«اوحجن وأ تحجن ذيمالتلا» :وحن .ًاثنؤم

 ,لقاع ريغ ًاركذم عجرملا درفم ناك اذإ اَمأ

 نأ دي ريمضلا يف زوجي هنإف ,لقاع ريغ ًاثنؤم وأ

 .ةوسنلا نون نوككي ثأو .ًاثنؤم ًادرفم نوكي

 سرد وأ تسرد نسوردلاو و

 ريغ عمج مسا عجرملا ناك اذإ - ه

 اري ريشلا نورك نا ذاع وو انملا ناك
 كاسم هن راا»: وهن ةعاقلا قاؤنوا ارك ذم
 .«نورفاسم نأ

 ءايعمج سنجءمسا عجرملا ناك اذإ - 5
 را "ارك دع اذرفط وكم نأ

 .«ترمثا وا رمثا لخنلا» :وحن .اثنؤم

 هريمض يف زاج

 :فطاعتلا

 .ضعبب أضعب ملكلا طبارت .وحنلا يف .وه

 :لاعت

 فرح فذح ىلع ينبم دماج رمأ لعف

 فذح ىلعو .«ريمس اي لاعت» :وحن يف ةلعلا
 اي ءايلاعت» .«ةريمس اي «يلاعت» :وحن يف نونلا
 .«بالطلا اهنأ ءاولاعت» ,«ريمسو ديز

 :ريبعتلا

 عاضف الل نيت نثكأ وأ :ةلخ ذأ كفل

 وهو روثأملا ريبعتلا و .ةّيكحملا ةغللا دمتعي

 نود لامعتسالا يف ةدحاو ةروص مزالُي يذلا

 عَ تدل :يبرعلا لثملا وحن .رييغت

 .ناوألا تاوف دعب ءيثلا بلطي نمل «نّبللا
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 لعفنت لخاد روعش» وه :هفيرعت - ١

 ال وأ .اردات ًارمأ مظعتست نيح سفنلا هب

 يفخ وأ .ةقيقحلا لوهجب وأ .هل ليثم

 اعلا
 ةريثك بيلاسأ بججعتلل :هبيلاسأ - "*

 :نيعون يف رصحنت
 .طباض الو .هل ديدحت ال .قلطم - أ

 ,«نالف رد هلل» هنمو .ةنيرقلاب مهفُيو
 اي» وأ «هل اي» وأ .«كل ايدو .«هللا ناحبس»و

 «بجعلا»و «ذش» لعفلا مادختساو .«يل

 .هتاقتشمو

 ْغيِص ثالث هلو ,يسايق ٌيحالطصا - ب

 لمحأ ام» :وحت ,«هلعفأ امد اهطوأ :ةّيسايق
 لمجأ» :وحن هدب لعفأ» اهيناثو .''6[ءاهّسلا
 يذلا .مزاللا «ٌلُعم» اهثلاثو ."0!قّدَصلاب

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةّينبم ةعاح ركن «ام» 01(

 هلعافو .حتفلا ىلع نيم دماج ضام لعف :«لمجا» .أدتبم

 ,وه :هريدقت .لصألا فالخ ىلع اهو هي روش

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ءاسلا» .«أم» ىلع دوعي
 ىنعملا يف لعاف انه هب لوعفملا نأ ظحالُيو .اظفل

 هب لوعفملا ناك نإ بجعتلا حصي ال اذه .لصألاو

 :وحن يفف .(لعافلا لعف هيلع عقو دقو) هلصأ يف اًيقيقح
 ىقسأ ام» :لوقلا ٌّمصي ال «ضرألا رطملا ىقس»

 .ضرألا ىلع عقاولا بجعتلا دصقب «ضرألا

 بجعتلا

 دصقب بابلا اذه ىلإ لوف .دعتم هلصأ
 امنيا هههوب اعلا نيس وعلا نكعتلا
 :(!ةطهفأ و ةقيشَأ

 طرتشي :بجعتلا يلعف طورش - *

 ناتفيملا هين قب .ئذلا لستلا 3
 ةيناث «!هب لعفأ» و ,«!هلعفأ ام» :ناتيسايقلا
 :طورش

 .ايطان وكي نا 1

 نزو ىلع اغار وأ .ةاعالت - ب

 1 نلامكلا لرفع لع انودوشتا ىرملاو
 ةاسلا عروس 0 كاسكلا» قوش كارو

 ردو 1 وس اس
 ءالماك ًافّرصت لصألا يف ًافّرصتم - ج

 كلذل ."'ةّيبَجعتلا ةلمجلا يف لخدي نأ لبق
 «ىَسَع» و .««سيل» نم ناغاصي ال
 ةصقانلا «داك» نم الو .ةدماجلا ...«مهِن» و
 .فرصتلا

 لهاا باق انفع نكت نأ تك

 ةّمضلاب عوفرم «لمجأ» لعاف :«قدصلا» .دئاز رج فرح -

 ٌرجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةرذقملا

 وأ .لحملا ىلع عفرلا انه لعافلا عبات يف كلو .دئازلا

 ىلع ينبم رمأ لعف :«لمجأ» - ؟ .ظفللا ىلع رجلا
 تنأ :هري دقت ايوعتو هيف راس ريمض هلعافو .نوكسلا

 :«قدصلاب» (لامجلا وهو) روكدملا لعفلا ردصم ىلع دوعي
 .«لمجأ» لعفلاب نع ةلمجلا هبشو .رورجمو راج ضاع لعف :«لمجأ» ١- :نابارعإ ةغيصلا هذه (؟)
 .ًادماج ريصيف .اهيف هلوخد دعب اَمأ (7) -ءابلا :«قدصلاب» .نوكسلا ىلع بم رمألا ةروص ىلع

 اي



 بجعتلا

 الف .«بجعتلا» ىنعم ققحتيل .ةدايزلاو
 «قرغ .ينَق» :وحن .هيف توافت ال امم ناغاصُي
 «...تام ,َىمَع

 اًيبم ةغايصلا دنع نوكي لأ حف

 ناغاصي الف .' ”لوزيو أرطي ًءانب لوهجملل

 .«لتق ,ملع» :وحن نم

 .(صقان ريغ يأ) أمات نوكي نأ -و

 «...تاب .داك .ناك» نم ناغاصُي الف

 .ةصقانلا

 قمن ناني التف ابن نركب نأ تو

 يلعف ءيجم مهضعب علم 00
 هشنؤم ىدلا «لمفأ» نزو نم بجعتلا

 رم ءاجرع جرا جرع» :وحن :وحن .«ءالغف»

 زاجأو .«ءاروح روع روح ,ءارمح رمجأ

 ةيبررعلا ةغللا عمجم مهنمو .كلذ رخآلا مهضعب

 .حصألا يه ةزاجإلاو .ةرهاقلا يف

 لاعفألا نم بجعتلا ةيفيك 0

 اذإ :ةينامثلا طورشلل ةيفوتسملا ريغ
 :ةنوافتلل :لباق ريغ وأ ادافع لفل" ناك

 لعفلا ناك اذإو .بّجبعت ةغيص هنم غاصُي الف

 ءانبلا مزالت اهّنإ لاقُي يتلا ةعومسملا لاعفألا اَمأ )١(

 - لوهجملل

 زيجي يذلا يأرلاب ذخألا بسنألاف .«لزُه .َيِهُّر»
 ىهزأ ام» :لاقُيف .سبللا نمأ طرشب اهنم ةغابّصلا
 .«'ضيرملا لّرهأ ام» و .«!سوواطل

 : وحن - هل ةمزالم رغ .ةقيقحلا يف .يهو

 بججعتلا ىلع انعتسا ,فرحأ ةثالث ىلع ًادئاز

 ا ىأ 7 ذأ ةنشاو د وعر

 راصتنا ٌدشأ ام» :وحن .لعفلا ردصمبو
 لمجأ امو .«؛قحلا راصتناب ددشأ» .«!قحلا

 اًيفنم لعفلا ناك اذإو ...«نويعلا َرْوَح

 ىذلا بسانملا لعفلا نم ةغيصلا انذخأ

 زاف ام» :وحن يفف .ةقباسلا ةقيرطلاب هراتخن
 دوي الآ سا انو لوقت .«تادتكلا

 وأ .«ٌُباَدكلا زوفي الأب لمحأ» وأ «ٌباذكلا

 د 0 ,«باّذكلا زوف مدع لمجأ ام»
 نإف ءاصقان لعفلا ناك اذإو .«باذكلا زوف

 دعب هردصم عضن نأ بجو .ردصم هل ناك

 رخآلا لعفلا نم اهذخان يتلا بجعتلا ةغيص

 .اننانت..ميورسملا هجرلا قلك مرات قنلا
 :«ةرهم" ارا :نويعيشفلا ةاكب هلك يقف

 .«!ةرهم راجت نيّيقينيفلا نوك رثكأ ام» :لوقن
 .رديصخ هل نكي ل ناو وركب دكالوأ
 يذلا رخآلا لعفلا نم ةغيصلا انذخأ

 يذلا ّيلصألا لعفلا اهدعب انعضوو .هراتخن

 أشنيف ,ةيردصملا «ام» هلبقو .ردصم هل سيل
 لّوؤم ردصم اهدعب لعافلاو لعفلا نمو اهنم
 ءاتلاب وورخحو 6 لمقأ امد دغيد ذي: لوغقما وه
 كلت لهجلا داك» دوحن يقف .«ُلِْأ» دعب
 3 رس و تاو عّرسأ ام» :لوقن .«ناسنإلا

 .مظع .حبق 1 .فعص ,.يوف :وحن )م

 اال



 .«!ناسنإلا كلهم ٌلهجلا داك - ام
 زوج :هنم بجعتملا فذح -6

 نإ «عهبسملا امل :لكمأ ق ادله يحفتملا فذ

 :رعاشلا لوقك .ليلد هيلع لد
 هلضفب ارجل نحف لا وب

 اين رين اندر تفسر

 لجفأ» يف زوجيو !اهمركأو اهفَعَأ ام :يأ

 لثم ةعم روك ذم رخآ ىلع ًافوطعم ناك نإ «!هب

 78 ةيتسأ طف ؛ةيألا خم :فرذعلا كلذ
 مهب ْرصبأو يأ 6 :يرلا#رضناو

 نم لك :بجعتلا للعف دومح -5

 عنتمي ادهو كرمت هلا ماع بجعتلا يلعف

 اهنيب لَصَفُي نأو .امهومعم امهيلع مّدقتي نأ

 .(رورجملاو راجلاو .فرظلا) ةلمجلا هبش ريغب

 و .««قدصي نأ لجرلاب لمجأ ام» :وحن

 .«!بذكي نأ هب حبقأ»

 :ةيدكتلا ,يّدعتلا

 ىلإ لاعفألا رثأ لاصيإ .وحنلا يف ءامه
 لعفلا :رظنا .موزللا امهلباقيو .ءامسألا
 لعفلا رييغت اهف فرصلا يف امأ .(4) مزاللا

 نم وهو .رييصتلاو لغجلا ىنعم هنيمضتب
 : يناعم

 يف ةزمهلا ماقم ةمئاقلا ةراجلا ءابلا -

 .هب لوعفملا ىلإ مزاللا لعفلا ىنعم لاصيإ

 :رذعتلا

 ,(0١:ةرقبلا) «مهرونب هللا ٌبهذ» :ةيآلا وحن

 .هبهذأ :يأ

 نم ٌبهف» :ةيآلا وحن .ةراجلا ماللا ٍِ

 (1:ميرم) هالو كنذل

 تقلخأ ,لفطلا للبول فشلا ود
 يف نيلوعفم ىلإ ةيدعتلا نوكت دقو .«لفطلا
 :وحن .دحاو هب لوعفم ىلإ ًايدعتم ناك ام

 نإ وا !«اسرف اديز تنكر ءاسرف ديو بكرق
 :نلوعفم لإ ايدعتم ناك اما ليعاتم ةثالن

 اهنزميا اهلاظ هلاك يأر» :وحن
 .«ًاعلاط َرمَقلا

 : تفقو.لفطلا فقو» :وحن .«لعف»-

 يف نيلوعفم ىلإ ةيدعتلا نوكت دقو .«لفطلا
 لع ودعت نجار لؤففم للا ايذعتج ناكأم
 ناك امام :«ىجلا ادني تيلع رجلا د

 لإ عيد عمت لق :نيلوستم لإ ايد
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 هدعتلا
 تاكرح روهظ مدع بابسأ دحأ وه

 ردو طفلا ريغ قر ءادبلاو ديا رتقإلا
 ويلا رصف يقلالا لع ردا تاكرألا

 + .مقرلا «بارغالا ءرظنا .هةضايرلا قفلا
-9-5 

 <«ظ)ظثن



 يلكلا موهفملا ديدحت :حالطصالا يف -

 فيرعتلاو .هتازّيممو هصئاصخ ركذب ءيئلل

 .ةاواسملا مامت فّرعملا يواسي ام لماكلا

 اهنا ءاعفاعب نحو
 ,ةفرعم مسالا لعَج وه :وحنلا يف -

 كلذو
 :وحن .هيلع «لأ» لاخدإب - ١

 .«لجرلا <- لجر»

 :وحن .ةفرعم ىلإ هتفاضإب - ؟

 .«ةيرقلا <- ٌلجر»

 .ةفرعم :ىلإ فاضم ىلإ. هتفاضأب - ”“

 .«ةّدشلا ٍتقو لجر <+ لجر» :وحن
 هوف نأدنلاب ةووتضتم ةزكت ةلكزييب

 اذه <- لجر» :وحن .ةراشإلاب - 6

 .«لجر

 الر قي نأك .ةنيملغلاب - 1

 .«أرصان»
 «ّبّذهم تنأ» :وحن .رايضإلاب -
 يذلا ءاج» :وحن .لوصوملا مسالاب - 8

 ..جج

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم

 ف عقي وهو ها هدفنا :هريدقت فودحم لعفل

 ادع :وحن .نيرخآألا ىلع ءاعدلا عفوم

 .اكاله هللا همزلأ ىأ .«نئاخلل

 :ميظعتلا
 :يف ةدجنو .ليجبتلاو ميخفتلا وه

 هيضقنلا : لطفا .هرتقملا لاتمسلا ت3

 ةرابرا راسو رشا نعل ىرحت
 .«متنا» ب درفملا

 :ديبل لوقك ,ريغصتلا - "

 مي لجذب كوتش ٍسانأ لكو
 لاما اهني نفت ة يبل
 هلو وأ ةيظمتل ,لعافلا قرح د

 .«ريزنخلا َقِلْخ» :وحن .هب لوعفملا ةرواجم نع

 :سيقعتلا

 نود .رخآ ٍءيش ثا ءيشب نايتإلا وه
 يضقنت يتلا ةينمزلا ةدملا نإ يأ .امهنيب ةلهم
 هعوقوو .هيلع فوطعملا ىلع ىنعملا عوقو نيب

 نم بيقعتلاو .ةريصق ةذم يه .فوطعملا ىلع

 .ف :رظنا .ءافلا فطعلا فرح يناعم
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 .لعافلا

 :ةلمجلا هبش قلعت

 .ةلمجلا هبش قيلعت :رظنا

 ع
 بصني نيقيلا لاعفأ نم العف - ١

 ملعا :ىنعب .ربخو أدتبم اهلصأ نيلوعفم

 :رايس نب دايز لوق وحن .دقتعاو

 انكر ربت نيفتللا هايف اجل

 ركملاو لّيحتلا يف يفطلب غلابف
 بوصنم لوأ هب لوعفم :«ًءافش»)

 بوصنم ناث هب لوعفم :(َرهق» .ةحتفلاب

 اهمساو «نأ» مق نأ رثكألاو .(ةحتفلاب

 لوق وحن «ملعت» يلوعفم #8 .اهريخو

 :ىملس يبأ نب ريهر

 هَرِِغ دِيصلل ن نأ ملم تلف
 ُهَلَِئاق كيناف انهن دصالاو

 .اهتاوخأو 3 :رظناو

 .دحاو هب لوعفم ىلإ ىّدعتي العف - ١
 5 .«ملعتي ,ملعت» نم تناك اذإ كلذو
 ديل اب جنا فحل ثايخللا لس
 .«ةفاقثلل

 .ةلمجلا هبش قيلعت

0 

 يبلقلا لعفلا لمع لاطبإ .وحنلا يف
 ىف ددقي ةلمجللا :نرقأتفا ات 000
 .هيلوعفم ٌدَسُم ةّداس اهنأ ىلع بصن عضوم

 ل ظنا جاع ةيرل تنلعوب رحت
 6 اعاؤحأو

 :ةلمجلا هّيِش قيلُعَت
 وأ .رورجملاو راجلا) ةلمحلا هبشل د ال

 قلعتملا ادهو .هب قلعتي قلعتم نم (فرظلا

 :نوكي
 «بعلملا يف تا :وحن 55 ١-

 نامل (''«بعلملا يف» رورجملاو راجلا)

 .(«تفقو» لعفلاب

 نإ لاونو هرعت نسل يملا دعت
 ناقلعتم :«ةرخابلا ىلإ») «ةرخابلا

 .(«لازن» ب

 فورعملاب ٌرمألا» :وحن .ردصملا - *

 «فورعملاب») «نابجاو ركنملا نع يهنلاو

 «ركنملا نع» و .«رمألا» ب نامل

 .(«يهنلا» ب

 سا :(لعاقلا يسنا] قتشملا هت "لإ - *

 .قلعتي يذلا وه هدحو رجلا فرح نإ لوقي مهضعب )١(
 .ىطخي وأ آمالك بّوصُي ال ّيرظن ّلكش فالتخالاو
 رع
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 بح انأ» :وحن ,(.. .ةهبشملا ةفصلا .لوعفملا

 نانا «يلمعل») «هل حاترُم .هب حرف ٠ لسا
 هكا نال لعافلا مس

 لرعفملا مساب ناقلعتم :«هل» .«حرف» ةهبشملا

 .(«حاترم»

 .قتشملاب لوؤملا دماجلا مسالا 1

 رورجملاو را «كئاضق ف رمُع تنأ» :وحن

 مسأ وهو هرمع» تب ةاقلعتم «كتاظف يق»

 .(ةعقلا «لداع» ةظفلب لوؤم دماج

 اروتكذم نوكي ةلمجلا هبش نعتز
 فادشللا دهر اقوم نا فاشل ةلتمألاك

 .بجاو امإو زئاج اَمإ

 حوضول نوكيو :زئاجلا فذحلا -أ
 لبق لاعتسالا ىف :هراهتشا نيني هن قاعلا
 لوق وحن .فذحلا دعب سبللا 9 .فذحلا

 :يبنتملا

 انهن ريف اقدم دور ناك
 اعالتجلا كاذ دعب هللا ىضقو

 ببسب نوكي ابك .يبأب يدفأ :ريدقتلاو

 تزد انتا ةومل لغم لوك نيل وعز
 «حابصلا يفف بدألا اّمأ ءاسملا يف خيراتلا

 لعفلاب ناقلعتم رورجمو راج :«حابصلا يف»)

 تدالا ام يدقتلاو «توذقملا 6 سرداس

 .(حابصلا يف ةسرداسف

 ناكاذإ كلدو.«تغاولا فدحلا هن
 نوكلا نأ قلطلا دوجولا لع الادانه ىلسلا

 :اهنم لئاسم يف كلذ نوكيو .ماعلا
 تينهاشو :وحن .ةفص عقي نأ ١-

 «قوف» فرظلا) «ةرجشلا قوف اروتضصت

 :(هروفصع» لا ةَقوُذخع'ةفضي قلعتم
 تدشاش# هونت الاخ عقب نأ - 1

 «قوف» فرظلا) «ةرجشلا قوف روفصعلا

 .'0(ةفوذحم لاحب قلعتم

 تدع انفو: رحت كلف عقي نأ - "©

 رورجملاو راجلا) «ةقيدحلا يف ىذلا روفصعلا

 :اهريدقت ةفوذحم ةلصب ناقلعتم «ةقيدحلا يف»

 .(هوحن وأ ٌرقتسا
 وحن .خسانل وأ أدتبمل اربخ عقب نأ -

 «ةعماجلا يف معمل ناك» و «ةعماجلا يف ملعملا»

 فوذحمب ناقلعتم رورجيو راج :«ةعماجلا يف»)

 لثملا يف) ٌرقتسم وأ ٌرقتسا :هريدقت ربخ

 .(يناثلا لاثملا يف) ارتكسر (لوألا

 هيف برعلا مزتلت بولسأ يف عقي نأ -
 قل مهوق وحن .لاثمألا ضعب يف اك .فذحلا

 راج :«ءافرلاب») ,«نينبلاو ءافّرلاب» جوزت

 :هريدمفت فودح لعفب ناقلعتم رورجحو

 قلعتت ةضحملا ةركنلا دعب ةلمجلا هبش ْنَأ ظحالُي )١(

 اذإ امأ .ةفوذح لاحب ةضحملا ةفرعملا دعبو .ةفوذحم ةفصب

 زوجيف ,ةضحم ريغ ةفرعم وأ ,ةضحم ريغ ةركن دعب عقو

 ةليخ ا يعن قلم هع نم مسرح تقلاارأ لاق ةقوج
 قيلعت هين نيك هع ةلاج 1ع موكل نأ لاخلا

 ىهو .ةفص فوذحمع ةلمجلا هبش ةضحم ةركنلا نوكت نأ يه

 ضد



 تحوز
 .«واولا» وه رجلا فرح نوكي نأ - 5

 ,مسقلا يف ةلمعتسملا «ءاتلا» وأ .«ءابلا» وأ

 ظفلو رجلا فرح) «نَدِهَتِجأل هللاو» :وحن

 يدق فرد لقب ناملمم' ةلالخلا

 .( نيف

 هبش قلعتم ناك اذإ - ١ :تاظوحلم

 :لثم) العف هريدقت زاج ًافوذحم ةلمجلا

 ههبشي افنعو وأ ,(...دجو روتسا .لصح

 يف اَمأ ؛(...لصاح .نئاك .رقتسم لثم)

 ,ةلوصوملا «لأ» ريغل لوصوملا ةلصو مّسقلا

 ريغل ةلصلاو مسقلا يتلمج نأل العف رّدقُب
 .نيتيلعف الإ نانوكت ال «لأ»

 ةلمجلا: هيمن. زابتعا .مهضعي نيج ت1
 وه .لاح وأ .ربخ وأ .ةلص وأ ةفصب قلعتملا

 ينو .لاحلا وأ .ربخلا وأ ,ةلصلا وأ .ةفصلا

 .ريسيت بهدذملا اذه

 لماعلاب ةلمجلا هبش قيلعت بجي -'

 ىفف .اذه ةلمجلا هبشب هانعم لمتكي يذلا

 بجي «بدألا باتك يف أرقأ تاج: وع

 لعفلاب «باتك يف» :رورجملاو راجلا قيلعت

 :لوقلا حصي ال هنأل ,«تسلج» ب ال «أرقأ»

 .باتك ىف .تسلج

 ةيشا اهب .قلعتي ام. نوكي نأ زوجي ادا
 دي ممل اننا وأ هلع اح ئةلكشلا
 :رعاشلا لوق يف نارمألا عمتجا

 ليلعتلا

 ُمُهَكْلم سانلا ينبي لاملاو ملعلاب
 ,لالقإو لْهَج لع كلم َنْبْيم
 لعفلاب ناقلعتم «ملعلاب» رورجملاو راجلاف
 ناض»: رورجملاو ناتللاو امتع رخاتلا « ىو
 .امهيلع مّدقملا ١ لعفلاب ناقلعتم «لهج

 لوبجشلا :«ئوتتعملا .قيلغتلا

 ] :يونعلا
 ةقلعتما ةدلحاولا“ةيلكلا «لاغتسا' دوه

 نب سيق يلهاجلا رعاشلا لوق وحن .نيبيك ركب
 ديطخلا

 فلتخم ٌيأرلاو «٠ ضار كلت

 فوطعملا نم لكب ةقلعتم « ضار» ةظفلف

 ضرغغو .«نحن» هيلع فوطعملاو «تنأ»

 .زاجيإلا ّيونعملا قيلعتلا

 : ليلعتلا

 يشل ةلطوب ايمن هوك وك نأ" وف

 ءنم .يك :رجلا فورح يناعم نم وهو .رخأ
 .فاكلاو .يف ,نع .ىلع .ءابلا .ىتح .ماللا
 يف ليلعتلاو .اضيأ «لعل»و .«ذإ» يناعم نمو

 .لالعإلا رظنا .لالعإلا وه فرصلا

 فكر



 ضيوعتلا
 د

 :ضيرعتلا

 ةماقإ , منلا يف وه .ضوعلا وأ :سيوعلا

 .دغتسالا فرصلا يف .وهو .رخآ ماقم ظفل

 نود .رخآ فرحب ةملك يف فرح نع

 نضرعملا فرحا ناكم»:نضوملا لح ظارتشا
 ءايلا ةدايز وحن .هعضوم يف نوكي دق ذإ .هنم
 نع ًاضوع «قدزرف» ريغصت يف رخآلا لبق
 يف نوكي دق اك .«قيزيرف» لوقتف .لادلا
 يف رخآلا لبق ءايلا ةدايز وحن .هعضوم ريغ
 :لوقتف .ماللا نم ًاضوع «لجرفس» ريغصت
 ةطوبضم دعاوق ضوعلل سيلو .«جي ريفس»

 ةيوغللا عجارملا وه هيلع لّوعملاف .هيلع ّلدت
 اهيف عقو يتلا ظافلألا ىلع ةلمتشملا

 .برعلا نع دراولا ّيعاسلا ضيوعتلا
 نع فلتخي «ضوعلا» نأ ظحالملاو

 ىلع يرجي لادبإلا نأ ثيح نم «لادبإلا»
 امأ ,فوذحملا عضومب ديقتيو .ةّيسايق دعاوق
 الو ,ةيسايق دعاوق ىلع يرجي الف ضروعلا

 .فوذحملا عضومب ديقتلا هيف طرتشي

 نيلثملاك ريغصتلا يف عقي دق ضيرعتلاو
 «ةماقتسا» :وحن .رداصملا يف وأ .نيقباسلا

 ,«ماوقتسا» :لصألا) .«ماقتسا» ردصم
 .(ءايلاب اهنعا لطرعو اولا تفذحف

 اهيف ًاضوعم لمفتست تاملكلا نم ريثكو

 قزف :لوقت ,ضوعم ريغو فوذحملا نع

 قيزيرفو .(«قدزرف» لاد نع ضيوعن نود)

 يف) جريفسو جيريفس :كلدكو .(ضيوعتلاب)

 .(«لجرفس» ريغصت

 مهف ىلع دعاست «ضيوعتلا» ةفرعمو

 .بلقلاو فذحلاو لادبإلاو لالعإلا دعاو

 .اهريغو عومجلاو رداصملا ةفررعملو

 ةبسانم امهنيب نيفلتخم نيمسا دحأ حيجرت

 ءاعم نيمسالا هانثمب دصقي نأ ىلع هتينثت مث
 ةظحالمبو .مألاو بألل «نيوبألا» :وحن

 نأ ىرن .بيلغتلا اهيف ىرج يتلا تاملكلا
 :بلغت تناك برعلا

 «ناوبألا» :وحن ,ردقألاو ىوقألا ١-

 .مألاو بألل

 يبأل «نارّمُعلا» وحن ءاقطن فخألا - ١

 .باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب

 ,ةماخضلاو عاستالا يف مظعألا - '“

 :ةيالا هنمو ءرهنلاو رحبلل «نارحبلا» :وحن
 تارف بذع اذه .نارحبلا يوتسي امو»

 :رطاف) «جاجأ حلم اذهو .هبارش غئاس

7). 

 رست تول لح ركذنتلا تف

 بيلغت ردن دقو ,رمقلاو سمشلل «نارمقلا»
 عّبضلا : نوديري .«ناعبض» :وحن .ثنؤملا
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 «عبض» ىئثنألل لاقُيو) اهلحفو ىئنألا

 «ناتورملا» :وحنو .(ناعّبض :اهلحفلو
 .(«ةورملا» و «افصلا» ل)

 ...هريغ ىلع لقاعلا - ©

 .ةاحنلا ةرهمج دنع يعابس بيلغتلاو

 نوكي نأ ريخلا» نم هنأ ىري مهضعبو

 ىلع 17 ةنيرق دوجو دنع انضانف بيلغتلا

 ناصخش لبقأ ول اك .سبل ريغب دارملا
 يلع رخآلاو .دمحم :امهدحأ مساو نافورعم

 ةرتكل ناونتشلا وأ ناّيلعلا ءام.ةتلعف

 .«حضاو رمأ يف اهههباشت ةّدش وأ ءامهمزالت

 بيلغتلا اهيف ىرج يتلا ةانثملا ظافلألاو

 بيصستو «هقلالاب يقاتل ىملا فارع[ برع
 : ىتملاب ةقحلم .يهو:هءابلاب رخو

 :لعافت
 ديزملا ّيئالثلا يضاملا لعفلا يناعم دحأ

 :هيناعم نمو .نافرح هيف

 اهيفو .أظفل ةّيلعافلا يف كارتشالا - ١

 «ملاسو ديز َحلاصت» :وحن .ىنعم ةّيلوعفملا يفو
 ,ظفللا يف لعاف «ملاس» و «ديز» نم لكف)

 الك نأل .ىنعملا يف اند لوعفمو لعافو

 ةغيص فالخب كلذو .(رخآلا «حلاص» اهنم

 ,نيلوعفمل ايدعتم «لعاف» ناك اذإو .«لعاف»

 ىلإ ايّدعتم .«لعافت» ىلإ لقتنا نإ .راص

 غرفتلا
 اي ادمع دير: تاكو وحن داو هي لوققت
 ناك اذإو .«ارس ٌدمحو ٌديز متاكت <-
 نإ ,حبصأ هد اورد لؤفلا اندمتي «لعاف»

 ٌديز كراش» :وحن .امزال «لعافت» ىلإ لقتنا
 !«دمخو دب كلراوو مج ًاديحم

 وحن ,«لعاف» ةعواطم - "

 .277«لوانتف هتلوان» و ,«دعابتف

 لصأل :يأ) دّرجملا لعفلا

 الع :يأ .«ىماستو هللا ىلاعت» :وحن .(لعفلا

 .امسو
 :وحن .هواعداو لعفلاب رهاظتلا -

 ةلفغلاو ضرملا رهظأ :يأ .«لفاغت .ضراق»

 .اههاعداو

 ديازت» :وحن .اجيردت ءيثلا لوصح -
 0 و و

 دعب ةعفد اودرو :ىا .«موقلا دراوت» .«سوؤبلا

 و

 هتدعاب» 9

 ىنعب - '*

 .ىرخا

 وحن ,«لعاف» ىنعب - 1١

 : ىعمب

 كراشت :وحن ,لعافت :«لعافت» ردصمو

 .احلاصت حلاصت .ًاكراشت

 «هتيضاقت»

 .هتيضاق

 :غرفتلا ٠
 .هلومعمب لماعلا ضخمت .وحنلا يف .وه

 «لعاف» نأ ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم ررق )١(

 «هتدعاب» لثم هردصم لصأب هلوعفم فصو هب ديرأ ىدلا

 .«دعابتك» «لعافت» هعواطم سايق نوكي
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 ء يش بقع ء يش عضو ,حالطصالا يف وه

 يف مهظوف هنمو .قباسلا ىلإ قحاللا جايتحال

 افرحو .حرشلاو حاضيإلاو' نابل وه

 .ئأو نأ :امهه ريسفتلا

 :ىشقتلا
 يف ءاوهطلا راشتنا :تاءارقلا ملع 1

 ام عيسوتب كلذو .فرحلاب قطنلا دنع مفلا

 دحاو فرح هلو .كنحلا ىلعأو ناسللا نيب

 .نيشلا وه
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 :ليصفتلا
 وه وأ .ةدح ىلع ٍءزج لك ءيثلا ةئزحت

 يناعم نم وهو .بيترتو ميظنت يف باهسإلا
 .ءافلاو ,ةّيط هرشلا «نإ» و «امأ»

 هادو انا حافل او طولا «نإدو «امأ»

 .هتدام ف الك عجار

 :ليضفتلا

 دازف ةفص يف اكرتشا نينثا دحأ بيلغت

 مسا :عجار .رخآلا ىلع اهيف اهدحأ

 .ليضفتلا

 ّينالثلا يضاملا لعفلل نازيم

 :هيناعم نمو .نافرح

 وحن ,«لعف» ةعواطم - ١

 ,(300يرسكتف جاجزلا

 هيف ديزملا

 م.م
 ترسك» :

 لعفلا لعافلا ةاناعم وهو .فلكتلا - ؟

 فلكت :يأ .«يدنجلا عجشتا :وحن .لصحيل

 .لصحتل اهاناعو ةعاجشلا

 هو .الوعفم لعفلا لصأ ذاختا 3

 .انبا هتذختا :يأ ,«اديز تينئبت»

 ,(دير جرحت» :وحن ,لعفلا ةبناح 7 3

 تاغ :يأ ,«دجهت» و .جرحلا بناج» :يأ

 سابق ن أ ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمج ررق )١(

 ع ايف بلغألا ذأ ,«لغفت» وه «لعف» ةعواطم

 ,هنم دّرجملا يثالثلا لمفلا هُعواطم نوكي ن أ طقف ةيدعتلل
 25 و 8

 فيستا .حرفف هتحرف :وحن

 ضل



 .«ةأرملا ِتْمّيَأَت» :وحن ؛ةرؤريصلا -06

 .(اهجوز تدقف نم :ميألا) ايأ تراص :يأ
 لعفلا لصا لوصح ىلع ةلالدلا - 1

 يف لمعلا ىلع ةلالدلا يأ .ةّرم دعب ةّرم
 هنب رش :يأ .«ءاملا تع :وحت_ :ةلهم

 .ةعرج دعب ةعرج

 ثلطلا -ا/

 :وحن .مسالا نم لعفلا ذاختا -8
 5 « ا هع

 .ةداسو دخنا :ىا ,((دسوت»

 .«ءيشلا تاتو هوت

 :يأ .«ىدبت» :وحن .باستنالا -1

 .ةيدابلا ىلإ بستنا
 وحن «لَعف» ىنعبي - ٠

 .باه

 ملعت» :وحن ,«لعفت» :«لُعفت» ردصمو
 لتعم ناك نإف .«أرسكت رسكت - رعت

 يذلا فرحلا رسكيو ,ءاي ةثلأ تلقت ءرخآلا

 .«أينأت نأت# :وحن هلبق

2 

 : ىنعُب (بيهع» :

 سمس ©

 يمس :وحن ,.نيعلا لتعملا «لعف» ردصم

 :ةفست

 2و

 للعفت :رظنا .«للعفت» ردصم

 ريدقتلا

 سل 2

 نيل تارا كدشلا" قيام نب
 وح ,2''ةعواطملا ىلع لدي :دحاو فرح

 لسا .«جرحدتف رخو

 .ةايدمال تناك ذإ انآ فاركرق 4 نر وحن

 ىناوت» :وحن .ةرسك هتّمَض لادبإ بجيف
 .«أيناوت

 :هرذصمو
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 :ليعفت

 :وحن .نيعلا عيحفلا ٍ«لفف» ردم

 .«اييلكت ملك ًانيسحت قيد

 ريمضلا ريدقتك تين عم ظفللا فذح
 :ديز» :كلوق يف «حجن» لعفلا يف رثتسملا

 دوجوم :هريدقت فوذحم ربخ ريدقتكو ,«حجن

 .«فصلا يف ُملعملا» :وحن يف

 ةغللا عمجم ررق ام بسح ةّيسايق ةعواطملا هذهو )١(
 .ةرهاقلا يف ةيبرعلا

 ادي



 بارعإلا تامالع ريدقت

 :بارعالا تامالع ريدقت
 يف ٌّيريدقتلا بارعإلا :رظنا

 .ب ةرقفلا .6 مقرلا .«بارعإلا»

 :ميدقتلا

 ,ربخلا .أدتبملا ميدقت رظنا :وحنلا يف -

 ًادتبملا :يف ...هب لوعفملا .زييمتلا .لاحلا

 4) زييمتلا )١(., لاحلا ,.(7١و9 7) رخلاو

 .(5) هب لوعفملا .(ج ةرقفلا
 ريخأتلا هقح ام ميدقت :ةغالبلا يف -

 :اهنم ,ةدع ةّيغالب تارابتعال

 كلذو .عماسلا نهذ يف ربخلا نيكمت - ١

 ىلإ قيوشتلا ىلإ وعدي فصو ىلع هلامتشال

 رعاشلا لوق حل .ربخلا
 اهتجهبب ايندلا قرشت ةنالث

 رمقلاو ّقحسا وبأو نسسملا لصق

 «أاهتجهبب ايندلا قرشت ةثالث» هلوقف

 .«ةثالثلا» هذه ةفرعم ىلإ قّوشي

 ناتح رشلا» هوك .ةدملا لشجتت ت8

 .«(هب رمألا ردص

 وحن .ةءاسملا ليجعت - '"

 .«يضاقلا كيلع مكح

 .«تنأ ملاع» :وحن ,ميظعتلا -غ

 .«دشنأ رعيوش» :وحن .ريقحتلا - ©

 كلوق وحن ,رّسي ام ميدقتب لؤافتلا - ١
 .«تنأ هللا ظفح يف» :كبحاصل

 نجسلاب» :

 وحن .هيلإ دنسملاب دنسملا صيصخت - ا

 .6«ضرألاو تاومسلا كلم هللا ةيآلا

 .هيلإ دنسملاو .دنسملا :رظناو .([5:ىروشلا)

 :ليلقتلا

 «دق» مهطوق هنمو .اليلق ءىشلا لعج وه

 .وهو .ليلقتلل عراضملا لعفلا ىلع ةلخادلا

 دئازلاب هيبشلا ٌرجلا فرح يناعم نم .اضيأ
 .هتذام يف الك عجار .ريغصتلاو .«ول»و .«ٌبر»

 ةيرقلا
 لومعم طابترا ةيوقت .وحنلا يف .يه

 .ماللا رجلا فرح يناعم نم وهو .هب لماعلا
 .ةراجلا ماللا ':رظنا

2 
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 :ريثكتلا

 يناعم نم وهو ءاريثك ءىشلا لعج وه

 :رظنا) «ٌبر» دئازلاب هيبشلا رجلا فرح

 .«لعاف»و ,«لعف» يناعم نم اهيا وهو و

 .امهرظناف

 :رسكتلا
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 عمج :مطوق هنمو ,ًاريدقت وأ أظفل عملا هروص

 :فلكتلا
 وهو ؛لصحيل لعفلا لعافلا هانا ءزف

 ل ل
 :ملكتلا

 هيف نهوب ءتيدعتلا تالاحت نم ةلاح

 يف «ملكتلا رئاض» عجارو .ةبيغلاو باطخلا

 :«رييلاو

 :ةلمكتلا

 ادع ةلمحلا يف ام لك .وحنلا يف .يه

 دنسملاو دنسملا رظنا) هيلإ دنسملاو هلا

 ءانب يف ةيساسأ نكت مل نإو .يهو .(هيلإ
 يفف .هحضوتو ىنعملا لمكت .ةيبرعلا ةلمجلا
 ا .«ءاسملا يف ًءاودلا ديز برش» :كلوق

 اذام ممضوتل «ٍءاسملا يف ءاودلا» ةلمكتلا

 ؟ىتمو ؟ديز برش

 :ةلتلتلا
 ,عراضملا ءات رسك .ةغللا مولع يف .يه

 .ءارهب ةليبق اهب تفرع ةّيجط ةصاخ يهو

 تاجهللا :عجار 50 يف «سردي» :وحن
ًَ 

 :ةيمرفلا

 نيكمتلا
 م60

 :ءاقلت
2 

 قره ةففل ابن يكوصتن ل انك كر
 .«طئاحلا َءاَقلت ٌتسلج» وخل

 :قيفلتلا

 دعبلا مالو ««يف» ةراشإلا مسا نم كرف

 :ليثمتلا

 لثملا ءهطعإ .وحنلا يف .وه

 «ليثمتلا» نيب قرفلاو .حاضيإلل
 حضويل يتأي لوألا نأ «داهشتسالا» و

 .اهتحص تابثإف يناثلا ةياغ اّمأ .ةدعاقلا

 غلا: نم. «ليتستلا» نوكي :نأ . اطر نيبو

 :نيكمتلا

 نيوش» وأ .«نيكمتلا نيونت» عجار
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 كيلمتلا .كلمتلا

 .«نيونتلا» يف «ةينكمألا

 :كيلمتلا .كّلمتلا
 راثئتسالاو ءيشلا ةزايح نم نيكمتلا وه

 نأ ىنعب ماللا :رجلا فرح يناعم نم وهو .هب
 ٍءيشل اكلام نوكي فرحلا اذهب رورجملا
 .ماللا :رظنا .مالكلا يف روكذم

 :ىمتلا
 3 بوب رمأ بلط ,يناعملا ملع ىف .وه

 - ًاليحتسم هنوكل اَمإ :هلوصح ل
 - هيلطيو ليحتسملا بحي ام ًاريثك ناسنإلاو

 نمو .هلين يف عومطم ريغ انكم هنوكل اّمإو
 :رعاشلا لوق ليحتسملا رمألا ين
 تزعم متعب نايسلا تستاالأ

 يف عومطملا ريغ نكمملا رمألا 007
 يتوأ ام لثم انل تيل اي :كاعت هلوق لبن

 ينمتلا تاودأو (: صصقلا).#نوراق
 :لعلوب هولو ,له ,(لصألا يهو) تيل :يه

 .الأو .الهو

 :ةديمتلا

 ىنعمب ةركن مسأ وه :هفيرعت ١-

 "9س )01( ٠
 : وأ ١ 'مسا ماهبإل نيبم ' «نم»

 .*9وأساحن ٌلطر ءانالا نزو» :لثم .«*'هلبق
 زييت :ناعون زييمتلا :هعاونأ - ؟

 .ةلمحلا يعز ةةرقملا

 ًاظفل همم نوكي يذلا وه :درفملا زييق
 « ”ريداقملا نم ءيش ىلع وأ .ددعلا ىلع الاد

 ينإ» :ةيآلا لثم .زييمتلل اعرف ناك ام وأ
 .([ :فسوي) "9 «ًايكوك رشع دحأ تيأر
 60 ع دلولا بيلح تطلخ» :لثمو

 0 ناد لوصح تدطحا» :لئمو

 لثمو 0 0 اطارف تيركشا» :لثمو

 ًاريخ ٍةرذ لاقثم ْلَمْعَي ْنَمَفظ :ةيآلا

 .«يف» ىنعمب يتلا لاحلا نيبو هنيب قيرفتلل )١(

 .درفملا زييمت وأ تاذلا زييمت ًاضيأ ىٌمسُي مسالا زيبمت (؟)

 .ةلمجلا زييت وه ةبسنلا زيي )6

 «ال» مسا نيبو هنيب قيرفتلل هلبق ام ماهإ نيبي ١)

 ام رسفي ال هنكلو .«نم» ىنعب وه يذلا سنجلل ةيفانلا

 > .لبق
 فاضم :«ءانإلا» .فاضم وهو عوفرم ادتبم :«نزو» (6)

 «لطر» زيي :«أساحن» .عوفرم ربخ :«لطر» .رورحب هيلإ

 .بوصنم

 .ةحاسملاو نزولاو ليكلا يه (1)

 .«رشع دحأ» ددعلا هزيم بوصنم زيبمت :«أبكوك» (10)
 نم عون وهو .«حدق» هزيم ,بوصنم زييمت :«ءام» (4)

 .ريداقملا
 ىلع لدي رادقم وهو «ناّدف» هزيمم .زيبمت :«أحمق» (9)

 .ةحاسملا

 لع لدي رادقم وهو ءاطارتقو هع :زيبت :«ابهذو(١ 53

 .نزولا

"0 



 زيبمتلا

 متاخ اذه» :لثمو ,(7 :لازلزلا) "هور
0000 

 ليزي يذلا وه :ةلمجلا وأ ةبسنلا زييق
 نيب ماعلا ىنعلا نع ضومغلا وأ ماهيإلا
 .ءيثل اهيف بوسنملا ىنعملا وهو .ةلمجلا يفرط
 :اهنم ,عاونأ وهو .ةبسنلا زييمت ىممسُي كلذلو

 وحن .ىنعملا يف لعاف هلصأ ام ١-

 رم) "7 جًابيش سأرلا لعتشاو» :ةيآلا

 .(غ

 وحن ,ىنعملا يف هب لوعفم.هلصأ ام - 7

 :رمقلا) '©«ًانويع ضرألا انرجفو» :ةيآلا

 ١7(.
 :لثم .بجعتلا لعفأ دعب عقي ام - '"

 (60(«ابأ هب مركأ»

 رثكأ ديز» :وحن .أدتبم هلصأ ام - :

 .كلام نم ٌرثكأ ديز لام :يأ هالام كنم
 تشع وأ ::ةتيعتلا مكح - 7*3

 مسالا ةفاضإب َرْجي درفملا زيبت نإ :درفملا

 فرللاب رد زا تتابع بست وأ عملا
 رادقم وهو «لاقثم» هزيم ,بوصنم زيي :هأريخ» )١(

 .نزولا ىلع لدي

 نييمتلا نم عرف وغو هيناخنا هزيم .زيبق :«اديدح» 0
 .هل الصأ سيلو «ديدحلا» نم عرف «متاخلا» نأل

 .ىنعملا يف لعاف هلصأو .هلبق ةلمجلا زييمت :«ابيش» (؟)

 :ةوسارلا بخ لعتشاو» :ريدقتلاو

 يف هب لوعفم هلصأو .هلبق ةلمجلا زييمت :«انويع» (؛)
 .«ضرألا نويع انرجفو» :ريدقتلاو .ىنعملا

 .«هأسراف هّرد هق» هلثمو ,هلبق ةلمجلا ريت :«أبأ» (0)

 وأ .نزولل وأ .ليكلل زييمتلا ناك اذإ «نِم»
 . 0 ةليك تيركشا» :لثم .ةحاسملل

 :لشمو ا

 دج بجيو " ”” أحمق نادف لوصحم تعب»

 لإ لا فيما اذا قم تمول دسك اذه

 . "9«ضرأ نادف تيرقتشا» :لثم .زييمتلا

 ىلإ ةثالث نم .ًاددع رّيمملا ناك اذإ اَمأ

 نايله وأ نويلم وأ :فلأ وأ ةتماوأ :ةرتقع

 وه ددعلا ناك اذإ ًارورحي نوكي زييمتلا نإف
 :لثم ءزييمتلا بصن بجو الإو .فاضملا

 يف .بتك ةثالث تأرقو .رطس فلأ تبتك»

 هذرفملا ديب ددعت اذاو 5227 ةئم باتكلا

 ادإ ةصاخبو ,هنودب وأ فطعلاب هدد زوجي

 يدنع» :لثم .نيئيش نم ًاطولخم زييمتلا ناك
 تابعو انمس وأ ,السع ًانفبب ني

 ةلمجلا زييمت عقو اذإ :ةلمجلا زييق ًايناث
 يف العاف ناك اذإ ٌبَصني .ليضفتلا لعفأ دعب
 اذ اسالك ملسلاو لهن قفا

 .ليكلل زييمتلاف بيلح نم ةليك يأ )١(

 :نورلل زييمتلاف "بهذ نم ازد يأ (0

 .ةحاسملل زييمتلاف حمق نم يأ (4)

 اذإ امأ .«ضرأ» زييمتلا ىلإ فيضأ زّيمملا «نادف» (4)

 هرج وأ زييمتلا بصن بجيف .زييمتلا ريغل زيمملا فيضأ
 ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفإط :ىلاعت هلوقك .«نم» ب
 نم ةحار ردق ءانإلا يف» :لثمو .(7:لازلزلا) .«هري
 .«قيقد

 "ا



 عزانتلا

 ةيستلا ةفاضإب هر تسييف .ةالزك نكي

 اذإو...”هءأرما لضفأ دنع لكم .هيلإ

 .زييمتلا ريغ ىلإ ليضفتلا لق فيضأ

 لضفأ ديهو لكم ءابوعو ةنسنلا تن

 الوحم زييمتلا ناك اذإو ."”«ًةرعاش ءاسنلا

 ا وفل نع نا لعاقلا نع

 نيمألا الع» :لثم هزييمتلا بصن بجو
01118 

 دعب زييمتلا عقي - أ :تاظوحلم -

 وأ ةلئامم ىلع لد وأ ءابجعت ىضتقا ام لك

 يلثم تنأ» و «ًاملاع هب ىفك» :لثم .ةرياغم

 .«ألع
 :«اردك يريغ قار و

 رسجلا وأ .بصنلا لماع نإ - ب

 ,مهبملا ظفللا وه درفملا زييمتلا يف ,ةفاضإلاب

 ريغ وهو ليضفتلا لعفأ ىلإ فيضأ زييمت :«ةأرما» )١(
 ةرسكلاب ًارورحب هيلإ ًافاضم هبرعنو .ىنعملا يف لعاف
 .ةرهاظلا

 ليضفتلا لعفأ نأل هبصن بجو زبي :«ةرعاش» (1)

 .زييمتلا ريغ ىلإ فيضأ
 نود ىنعملا يف لعافلا نيبو هنيب قيرفتلل كلذو (1)
 .اسراف.تمظع أ ءاسراف كرد ته لكم“ :ةعاتصلا
 يف لعافلا يأ ّيعانصلا لعافلا نع الوحم سيل زييمتلاف
 هق» :لوقتف ,«نم» ب هرج زوجي كلذل .ىنعملاو ظنللا

 .هتيسو رف و بجعتلا دوصقملاو «سراف نم كرد

 لعافلا نع لوحم هنأل بوصنم زييمت :«ةلزنم» (4)
 .«نيمألا ٌةلزنم ٌتْلَع» :ريدقتلاو .ٌيعانصلا

 فرحلاب رجلا يف امأ .«أسراف هّرد هق» :لثم
 :لفم. :لماعلا وه فرحا اذه نركتف :«نم»
 .« سراف نم هرد هلل»

 ىلع ابلاغ مّدقتي زييمتلا لماع نإ - ج
 ء.امسا لماعلا اذه ناك اذإ ةصاخبو .زييمتلا

 العف وأ .' «السع ًالطر تيرتشا» :لثم
 هر هسا ان ةلثم ءادناج

 "7 فكضنملا .لماعلا ىلع ذييمتلا .مدقت

 رعاشلا لوق
 عراجسب ,قيضأ انضر اذإ تسل

 (م١ ثم
 سسي نم « سعبلا سلع ىتانعالو

 ردنيو

 لثم :

 و 2
 :عزانتلا

 نالماع هججوتي نأ :هفيرنعت - ١
 3 ءا.6 ٍِ

 5 0 م - ٠ ٠

 "0 «بيطخلا ملكتو فقو» :وحن .رثكا وا

 .«الطر» :مسا هلماع «السع» زييمتلا (0)
 .«هنسحأ ام» دماج لعف هلماع زييمت :«الجر» (1)
 هنم ٌقتشي يذلا لعفلا فّرصتملا لماعلاب دّصقي (9)

 ةفصو .لوعفم مساو .لعاف مساو ,رمأو .عراضمو ضام

 اذهو «ٌقيضأ» فّرصتملا لعفلا هلماع زييمت «اعرذ» (4)

 .ردان

 «ّلكن» لعافو .«فقو» ل لعاف اّمإ «ٌبيطخلا» (4)

 «ملكت» ل لعاف امإو .وه :هريدقت ازاوج رقتسم ريمض

 .وه :هريدقت ًازاوج هيف راتسم ريمض ةفقوذ لعافو

 ففي



 الار .ويدسملا ١ تافاكو .تدفاشإلاو

 ماو هيع نأ نحاذ
 5 ١

 ٌّيأ روكذملا مسالا ف لمعت نأ كلو
 فيرفلل يناثلا َتلمعأ نإف .تئش نيلماعلا
 كليعا نإف .””هقْبسلف لوألا تلمعأ نإو

 يف نناثلا ٌتلمعأ .رهاظلا مسالا يف لوألا

 :نتلجو :وحن .هريغ مأ 2 اي ,هريمض

 اهتمركأف حجن» 7 .ةواييقلا الكأو

 .امهيلع تلح ءرضح» 0 © «نادهتجملا

 «يف يناثلا لماعلا تلتعأ كاز. هامل
 يف لوألا لماعلا َتْلَمْعَأ .رهاظلا مسالا

 ىلا :.اعرشرم فانك نإ ةكلذو يدرك

 ةتديعاشو :لئمتلل هي لوففم انإ هييتشملا#(1)
 :نيكفلا انو قود «تاناكو ةلرفق# و

 لوألا هلوعفمو .نيلوعفم ىلإ ىّدعتي رمأ لعف «اوتآ» (؟)
 .يناثلا هلوعفم نوكيل «أرطق» بلطي وهو .ءايلا وه
 .هلوعفم هنأ ىلع «ارطق» بلطي عراضم لعف «غرفأ»و

 ل يناثلا لومفملاو .«غرفأ» ل هب لوعفم «أرطق»و
 ليقل .«اوتأآ» ل الوعفم «ارطق» ناك ولو .فوذحم «اوتآ»

 .«هغرفأ»

 .ةقباسلا شماوهلا رظنأ ()

 نأل .هل لومعم وهف .«سلج» لعاف «نافيضلا» (4)

 ريمضلا «لكأ» ٌلعفلا َعَقَرو .هّمْفَر يذلا وه لمفلا
 .هب لصتملا «فلألا»

 .«حجن» لومعم :يأ) «حجن» لعاف «نادهتجملا» )5(

 يف «امه» و (همقري :يأ لعافلاب لمعي لعفلا نأل
 .(«ٌتمركأ» لومعم) «تمركأ» ل هب لوعفم «اهتمركأ»

 .ادهتجا» و .©” «كاوخأ حجنو .ادهتجا»

 ىلع تل ارضحم» و .«كيوحا دكت

 ,عوفرم ريغ هريمض ناك نإ اَمأ .«كيوخأ

 نحن 59 روهمجلا -دتغ :نحاو هدد

 تركو و .«نادهتجملا 0 ,تمركأ»

 .«كوخأ يب 0 .تررما»»و علا ينمركأو

 رشف .امهتمركأ» :لوقلا زوجي الو

 دعنا :ىنسزركاو .هتمركأو .«نادهتجملا

 .«كوخأ ُق رز توارفالو

 عقي ال :عزانتلا يف نالماعلا - '
 000 نيفّرصتم نيلعف نيب الإ عزاسلا

 رحت -:نيمتشم نيستا أ «ةقيانسلا هال
 لعف وأ 2” «ريقفلا ٌرصانو ٌدعاسم نمؤملا»

 مّؤواهط :ةيآلا وحن .ههبشي مساو فّرصتم
 عقي الو ١9(. :ةقاحلا)"''”«ةّيباتك اوأرقا

 لومعم وهف .«دهتجا» ل لعاف «ادهتجا» يف فلألا (1)

 .(هل لعاف) «حجن» لومعم «كاوخأ» .هل

 .فذحلا مدع زاجأ مهضعبو(؟)

 يف نيلماع انوكي نأ زوجيف .بجعتلا يلف الإ ((4)
 عفنأو لمجأ ام» :وحن .نادماج امهنأ عم

 .«قدصلاب عفنأو لمجأ» و .«قدصلا

 .«يصان» لعافلا مسال امإ هل لوعفم :«ريقفلا» (9)
 .«دعاسم» لعافلا مسال امإو

 .عمجلل ميملاو .دْخ :ىنعب رمأ لعف مسا :اه :«مؤاه»( 1:')

 لوعقم «هيباتك» و .رما لمف «اوارقا» و

 .«اوأرقا» ل وأ .«اه» ل

 «عزانلا»

 فقر



 بسانتلا

 .هرغو فرح نيب الو .نيفرح نيب عزانتلا

 نايمَسي عزانتلا يف اههبشي ام وأ نالعفلاو
 عزانتملا» 7 لومعملاو .«عزانتلا ٍلماع»

 .«(هيف

 :بسانتلا
 تالاح نم ةلاح ه.وحنلا يف .وه

 وهام اهدحأل ريحت ظافلألا نيب قفاوتلا
 نم عونململا مسالا فرص هنلمو ,حونمم

 :قفيسوحملا ءاقبإلا ىف يسانتنلا :فرعلا
 :ىلاعت هلوقل يئاسكلاو عفان ةءارق يف كلذو

 (؛ :ناسنإلا) «اريعسو ًالالغأو السالس»

 نما ةمعوشلا دل لس ةحل# كورن
 «الالغأ» ةملك عم بسانتتل فرصلا

 ةيرورفلا

2 

 :هيبنتلا

 ىلع بطاخملل ملكتملا ريمض يف امب مالعإ

 ءاَما الأ : يه هيبنتلا قرخاو .ظاقيإلا هجو

 .اي ءاه

 :ميدنتلا
 ,تاف ام ىلع فيسأتلاو خيبوتلا وه

 .الأ .الول ءامول ءاله :يه ميدنتلا فرحأو

 فرحألا هذه نوكت يك طرتشيو .الأ

 سا تيوتلاو مدت

 وحن .ًارهاظ نوكي لعفلا اذهو .ًاعم ىنعمو
 ,«هنطو نع نابجلا عفاد اله»

 اله» :وحن ٠ ردم وأ ؛«تمحر مولظملا امول»و

 فرح ألا هذه كلن: قاف هدهليدا: تحاولا

 ,ضام لصف ىلع وأ .عراضم لعف ىلع
 نصف فرحا تناك ةرككسلل ةفلكو

 ملون فريش كون: طيس! ةنلخلا

 :ليزنتلا

 ام ىلع ظفللا قالطإ .ةغللا ملع يف .وه
 .ةيانك وأ زوجت نود نم هانعم براقي

 :هيزنتلا

 يناعم نم وهو .ريهطتلاو سيدقتلا وه

 .ىشاح .عجار .«ىشاح»

 :سيفنتلا

 فرح ةطساوب لبقتسملا ىلع ةلالدلا

 نم نان | نجلا

 :ريكنتلا

 ردق لعتالاو نأ نك تنال لك وم

 قي



 :اهنم .لئاسوب كلذ نوكيو .عئاش

 :وحن .فيرعتلا «لا» فذح ١-

 .«لجر <- لجرلا»

 ,.«ناديز <- ديز» :وحن .هتينثت - "

 يتلا فيرعتلا «لأ» هيلع لخدت ةينثتلا دنعو
 فضرب انك .ةركنلا لع لإ' لخدت هل

 .«ناميرك ناديز ءاج» :وحن .ةركنلاب

 عمج أ ءاملاس كل عمج هعمج 6

 ,««نوديز <- ديز» :وحن ءاملاس ثنؤم

 .«تاهطاف <- ةمطاف»

 :وحن .هيلع ريكدتلا نيونت لاخدإ - ؟

 لوألا «ديزي» ف .«رخآ ديزيو ديْزيِب تر

 «ديزي»و .فرصلا نم عونمم وهو .ةفرعم

 .ريكنتلا نيونت هلخد دقو .ةركن يناثلا

 ديز ءاج» :وحن ,ةركن ىلإ هتفاضإ - ه
 :« لجر

 :نيونتلا
 ةنكاس نون ةدايز وه :هفيرعت - ١

 .ديكوتلا ريغل مسالا رخآ يف اًطخ ال أظفل

 .ليصأ ريغو ليصأ :ناعون وهو
 ,عاونأ ةعبرأ :ليصألا نيونتلا - "

 :يهو

 قحلي ىدلا وهو .ريكنتلا نيونت أ

 نيونتلا

 نير .«رخآ ا 0 تدهس

 ,ةركنف يناثلا اّمأ .فورعمو ا لوألا
 ني ا اهو د ارد تع ا اجو رعتو
 همسأ لجر ىوس ينعي اال وهو .فورعم
 .دمحا

 وهو .ضيوعتلا وأ .ضوعلا نيونت - ب

 :نم اضوع نوكي يذلا

 :لصألا) « ضاق ءاج» :وحن .فرح 5

 .(يضاق ءاج

 ,«ضعبدو «ّلُك» قحلي ام وهو .ةملك -
 وجمل .هيلإ فاضت ام ًاضوع اهمكح يف امو
 ايم اك تاهت نوما سو

 0 يسيرا لك
 اضوع «ذإ» قحلي ام وهو ةفوذحم ةلمج -

 ٍءاسملا يف كترز» :وحن .اهدعب نوكت ةلمج نم

 ذإ نيح :يأ .«تيبلا جراخ ْذ دئنيح تنكو

 ..كترز

 وأ .ةينكمألا وأ .,فرصلا نيونت 3-2

 ءايسالا خلا قمل «ىذلا وشر: ةكسشلا

 ريحا اهعدشن لفي لل :ةفريفتلا ةزالا
 :ءاديقم اباتك تارقو. :كلوق ى..نيوتلا

 قحلي يدلا وهو .ةلباقملا نيونت -د

 يف نونلا لباقم نوكيل ملاسلا ثنؤملا عمج

 تايد تروق وعلا: لاننا نكذملا ع
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 و ءليصألا ريغ نيونتلا -*

 :اهنم .عاونأ

 ,نييميمتلا دنع .وهو :برلا قب نت -أ

 ةقلطملا ةيفاقلا رخآ يف ةنكاس نون ةدايز

 :ريرج لوق وحن .(ّيوّرلا ةنكاس ريغ)
 نس اشسعلاو لذاع وللا يلقأ

 نءاسفأ دحنلا هترضا نإ قوبلت

 نيب زييمتلا ,مهدنع .نيونتلا اذه ةياغو
 نيل اوورمقلا

 سس ناك كلذو .ةياكحلا نيونت - ب

 ةذبد ىمسملا“ .ظفللا نكح 3 هارد ناك

 .«أردب تءاج» :لوقتف
 ,«الؤه» نيونت وحن .ذوذشلا نيونت- ج

 .«ءالؤه» لصالاو

 قحلي يدلا وهو .ةرورضلا نيونت - د

 كتلذو-:«فرتعلا نم ةفقوصلا :تالكلا

 يف «ةمطاف» نيونت :وحن ,ةيرعشلا ةرورضلل

 :قدزرفلا لوق
 ةمطاف نبا اذه

 ارمطتح ديف لا ءايسا هدم
 تاملكلا رخآ يف بسانتلل ةاعارم وأ

 ىلع ًابذع ًاعاقيإ بسانتلل نأل .ةرواجتملا
 سفن يف هنيكمتو ,ىنعملا ةيوقت يف أرثأو .نذألا
 ةملك هتلئثمأ نمو .اعم ءىراقلاو عماسلا

 نيرفاكلل انْدَمْعَأ انإ» :ةيآلا يف «السالس»
 .(6 :ناسنإلا) «ًاريعسو الالغأو السالس

 ُهلهاج تنك نإ

 قولي ئذلا وهوت:لاغلا نيوتعلا تدي
 .(ّيورلا ةنكاسلا) ةديقملا يناوقلا رخاوأ

 :هبور لوف وحن

 ْنِقَرَمخملا يواخ قامغالا متاقو

 نقفنحلا عل مالعألا هيتشم

 .نزولا ّدح هزواجتل «أيلاغ» نوم

 .لصولاو فقولا نيب قيرفتلا هتدئافو

 لعب قيم ةحؤملا ”ةدوفملل ةزاغا: مشا
 بسح ءرج وأ بصن وأ عفر لح يف نوكسلا

 «ةطيشن ةملعم ُهَ» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا :«هتد»)

 ,هيبنتلا «اه» اهيلع لخدت .(أدتبم عفر
 .باطخلا فاك اهلخدت الو .«هتاه» :لوقتف

 .دعبلا مالب.الو

 : ىعم هن

 هن :عجار .«هت» ىف ناتغل

 :اوت

 لاعت.وأ :ةعتفلاب توضنم قاظن َلوَعَفَم
 ه5 م 92

 .«اوت رجاهملا داع» وحن .ةحتفلاب ةبوصنم

 :عباوتلا
 .عباتلا :رظنا
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 ديكوتلا

 2 9 :عضاوتلا .ةدئازلا ءايلا ,ةليقثلا ديكوتلا نون .ةفيفخلا هما
 ف و ىف وه .قافتالا وأ .ؤطاوتلا .ةغللا : «يف»و ٠ ,ةدئازلا «ال»و .«ةدئازلا» «ام»و

 .حلطصم ىلع .هتدام يف الك رظنا .ةدئازلا («(نم»و «٠ .ةدئازلا 0

 :(وحنلا يف) ديكوتلا :خيبوتلا
 عبات ديكأتلا وأ ديكوتلا :هفيرعت - ١

 يف سيلو .هرهاظ ىلع عوبتملا نأ هب دصقي
 ركذ ٍناث لك وه وأ .فذح وأ زوجت مالكلا

 هلق اريرقت :ّيخيبوتلا
 ّىظفل :نامسق ديكوتلا :هماسقأ - " يف «يخيبوتلا راكنإلا» عجار

 :نابرض يونعملا ديكوتلاو .ّيونعمو مماببعاا»
 فاضي نأ نكمي ام مهوت عفري ام -أ ١

 «سفن» :ناظفللا هلو دكؤملا عوبتملا ىلإ :عسوتلا
 ىلإ اهتفاضإ نم دب ال ناذللا .«نيع» و لديل ظفللا لامعتسا .ةغللا ملع يف .وه

 ديز اا وع ,.دكؤملا قباطي ريمض .هل عضو امم رثكأ ىلع
 ءاج» و .«اهنيع ديه تءاجو و.( ةسقن

 .«نهسفنأ تادنهلاو امههسفنأ ناديزلا 5
 :لومتسلا ةدارإ مدع مهوت عفري ام ف :عقوتلا

 .عيمج .اتلك ءالك ,لك :ةلمعتسملا هظافلأو :يه عقوتلا فرحأو ,ثودحلا راظتبا وف
 .«اهلك ةليبقلا تءاج» :وحن .'''ةماع :ةلغلو ا .«ذقد»

 ءاغاو كام رهو ةمضلاب عوفرم بيكون هتهفل» (1)
 .ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض َ
 تنؤملا ٌقتملا «اتلك» بو ركذملا ىقثملا هالك» ب ٌدكؤي )١( :(يناعملا يف) ديكوتلا

 نأ ّحصي الف ءازجأ اذ ناك ام «عبج» و «لك» ب دكؤيو فرحأو .عوقولاو ثودحلا تيبثت وه
 هذه عيمج ةفاضإ نم دب الو .هدلك ديز ٠ ءاج» :لوقن 9 وعدو متع ع

 نكل .هفدح زوجي الو ,دكؤملا قباطُي ريمض ىلإ ظافلألا (.ناتففخمو ناتددشم) .نا .نإ :يه ديكوتلا
  ريمض نع ىفتسُي دق هنإف «لك» ةظفلب ديكوتلا ناك اذإ دييكوتلا نون .دق ءمَسقلا مال .ءادتبالا مال

 ففي



 ديكوتلا

 ركذ راركتب نوكيف ّيظفللا ديكوتلا امأ

 .ىنعملا يف هفدارم ركذب وأ .دكؤملا ظفللا

 :وحن .مسالا يف يظفللا ديكوتلا يرجو

 نجلا «نمفلا قوبل: كانلا نهار

 وو .«بلاطلا حجن حجن»

 .رورجملاو راجلا يفو «يسرد تسرد مع معا

 ةلمحلا قؤيمورادلا ىف ناذلا قب تلح وخب

 الك مث نوملعيس الك :ىلاعت هلوقك
 ةلثمأ نمو .(06 - 6 :أبنلا) «نوملعيس

 تنأ» :زجارلا لوق .فدارملا ركذب ديكوتلا
 '"!«ْنِمَق ريدج ريخلاب

 «عمجأ» ب دكؤي دق -أ :تاظحالم -

 بلاغلا ريثكلا وه اذهو .«لك» دعب اهعورفو

 مهلك بالطلا ءاج» :وحن ,مزاللا ال

 عم ولك تابلاطلا تيأر»و ٠ دف !«نوعمجأ |

 عنب تيكوتلا ميرتكلا نآرقلا قا ةرودقو
 نإ# :ىلاعت هلوقك .«لك» ب قبست نأ نود

 كلذ نم .دكؤملا رهاظلا لثم ىلإ «لك» ةفاضإب دكؤملا :

 :ةّرع ريك لوق
 مكر كدت رشا وشل كسركذ دنق مك

 رييسعلات سالا لك تالا بما ات

 عوفرم لعاف :«ملعملا» .ينبم ضام لعف «بهذ» )١(

 .ةمضلاب عوفرم ديكوت «ملعملا» .ةمضلاب

 .ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ريدج» ل ديكأت «نمق» (1)

 «مه» و .ةمضلاب عوفرم بالطلل ديكوت «مهلك» ('")

 عوفرم اضيأ بالطلل ديكوت «نوعمجأ» و .هيلإ فاضم

 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب

 فول

 .(87“ :رجحلا) .« نيعمجأ مهدعومل منهج

 ىهف .ديكوتلا ظافلأ تددعت اذإ - ب

 .ديكوتلل ديكوت كانه سيلو .عوبتملل اهلك
 002 دكؤملا عبتت نت ديكوتلا ظافلأ - ج

 ىلإ وأ مفرلا ىلإ ديكوتلا عطق زوجي الو

 .تعنلا يف اك بصنلا

 ظافلأ ضعب فطعت نأ زوجي ال - د

 ةنفااق هوو اذاو وخلا اهضعب ىلع ديكوتلا

 نوكي فطعلا رع نانا عفط فرع

 هت لوافا كل ىوأ ا: :لاعت هلق وك ءادناز

 .("0 - ”غ :ةمايقلا) (*!يىلوأف كل ىلوأ

 .ةركنلا ديكوتلا يف ءالعلا فلتخا - ه

 نبا مهعمو نويفوكلاو .هنوعنمي نويرصبلاف

 .اديفم نوكي نأ طرشب هنوزوجي .كلام
 فيرنا ةداقإلا و ورظراتلو

 اه يأ ةددحم ةركنلا نوكت نأ ١-

 .خلا ...ةنسو رهشو عوبسأك ءاهنن'و ءادتبا

 ظافلأ نم .دنيكوتلا نوكي نأ - ؟

 .«هلك ا تمص» :وحن ٠ ,لومشلاو ةطاحإلا

 الكبو نيعلاو سفنلاب ىنثملا دكؤي 58و

 ريغب دكؤي ال هنأ نييرصبلا بهدمو .اتلكو

 :مهبهذم بسح .لوقت نأ حصي الف .كلذ

 تءاج» الو .«ناعمجأ ناشيجلا ءاج»

 اوزاجأ نيّيفوكلا نكل .«ناواعمج ناتليبقلا
 .كلد

 .نادئاز فطع افرح انه «مث» و ءافلا ع(



 عراضملا لعفلا ديكوت
 عفرلا ريمض ديكوت تدرأ اذإ -ز

 بعو وعلا وأ نتسلاب تسلا وأ لملا
 :وحن .لصفنملا ريمضلاب هديكوت كيلع

 تنأ تحال نان يكس فا نيرا
 اك اذ[ انا :ةمسفت وه: ةاقزر و تاطيع

 ديكوتلا ناك اذإ وأ عفر ريمض ريغ ريمضلا
 :وحن .كلذ مزلي الف .نيعلاو سفنلا ريغب
 .«كّسفن كتيأر» و .«كّسفن تنأ كتيأر»

 .خلا ...«مهلك مه اوماق» و 59 ارهاق

 «نيعلا» وأ «سفنلا» رجت نأ زوجي - ه
 "يفتي ريقملا رضحو ةوخت: لاو اذ

 ةماقإو دكؤملا فذح ذوي الا 2

 ديكوتلا نم ضرغلا. نأل .هناكم دكؤملا

 ,ةيوقتلا هذه ياني دكؤملا فدحو .ةيوقتلا

 ًءاج» :لب «هسفن ءاكق :لوقلا عيطتسن الف

 :ةدسفتا لجرلا

 بصنلا ريمض ديكوت تدرأ اذإ - ي
 ءايطقلا اديكوت: لضتلا دل نين«وأ لضنلا
 5 لصتلل ظفللا عم هتداعإ كيلع بجو

 دكؤت َن تقرأ اذإو .«كب كب ترزش# : وحن

 ديكوت عفر لح يف بم لصفنم ريمض «متنأ» )١(
 عوفرم ناث ديكوت «مكسفنأ» .«اوموق» يف لصتملا ريمضلل
 .هيلإ فاضم «مك» و .فاضم وهو ةمضلاب

 ديكوت «هسفن» .ينبم دئاز رج فرح ءابلا «هسفنب» (1)
 لحملا لافتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم
 يف ينبم“ لصتم ريمض ءاهلاو .دئازلا رجلا فرح ةكرحب
 .ةفاضإلاب رج لح

 اذإ ءيشب هلصت نأ نود هديعت كنإف .فرحلا

 ليمج لوق وحن .باوجلا فرحأ نم ناك

 1 ا حوبأ الال

 اددهعواقثاوم يلع هدا

 نأ كيلعف .باوجلا فرحأ نم نكي مل نإف

 ظفللا اذه ناك اذإ هب لصتملا ظفللا عم هديعُت

 بالا عمو «دهتحي هنإ هنإ» 5

 نإ اذتي زر: نإ وهن ةك لمس ناك اذإ رهاظلا

 كاينألا ضعب تدرو دقو .«حجان اديز

 لوقك .ةدعاقلا هذه نع ةذاشلا ةيرعشلا

 :رعاشلا

 مل ام ملحي ميلجلاإ نإ
 و 4 . ٠

 ايي ف راجعا ننحرم

 .(3) رمألا لعف :رظنا

 عراضملا لعفلا ديكوت
 .(8 و 9 عراضملا لعفلا :رظنا

 اديكوت «نإ» فرحلا تيبلا اذه يف رعاشلا دكأ (؟)
 .هب لصتملا ظفللا عم هديعُي نأ نود هظفل ةداعإب اًيظفل

 .باوجلا فرحأ ريغ نم هنأ عم



 ّيونعملا ديكوتلا ّيظفُللا ديكوتلا

 : يونعملا ديكو تلا ,ّىظفّللا ديكوتلا
 .(؟) ديكوتلا :رظنا

 :هوتلا
 «فطعلا» ف «مهوتلا ىلع فطعلا» عجار

(/1). 

 :يف

 بسح .رج وأ بصن وأ عفر لح يف نوكسلا

 .«ةمخف ةراس قد :وحن ,ةلمحلا ىف هعقوم

 ىلإ ةراشإلل باطخلا فاك اهقحلت دقو

 اك .«ةمداق ةرايس كيت» :وحن .دعبلا 00

 باطخلا فاك نيبو هنيب دعبلا مال طسوتت دق

 يهو ,«كلت» حبصيف ,.هنم ءايلا فذح دعب

 .ةعئاشلا ةروصلا

 و

 برعتو .«أت» ةراشإلا مسا ريغصت

 .ان :رظنا .اهبارعإ

 ىلع ينبم «لهمأ» : ىنعمي رمأ لعف مسا

 هيف راتسم ريمض هلعافو .رهاظلا حتفلا

 .تنا :هريدقت ابوجو

 فاكو «ين» ةراشإلا مسا نم ةيكرم

 هل لحم ال حتفلا ىلع قنبم فرح) باطخلا

 .يت :رظنا .(بارعإلا نم

 بصنلا ةلاح يف «نات» ةراشإلا مسا وه

 .نأت :رظنا .ٌرجلا وأ

0 
 :لني

 بارعإ 57 .ديعبلا ىنثملل ةراشإ مسا
9 © 

 .نيت :رظنا .«نيت»
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 باب

 : عات

 ,''« غار الو غاث رادلا يف نيل :لاقي

 «غار»و «غاث» ف .دحأ اهيف سيل :يأ

 مسا :«غاث») .ناتيّرعم ناتفوطعم ناتظفل
 ءايلا ىلع ةرذقملا ةمضلاب عوفرم «سيل»

 .(...فطع فرح واولا :«غارو» .ةفوذحملا

 :ثلاث
 هدودعم نوكيو .بيترتلا ىلع لدي ددع

 اذه زكذ اذإ هعوبتل ةقنف يرعب و..اركذم
 ؛تلاثلا) .«ُلاثلا ُدلولا ًءاج» :وحن ,عوبتملا
 اذإ امأ .(أظفل ةّمضلاب عوفرم «دلولا» تعن

 برعيف .هبارعإ ذخأي هنإف .هدودعم ركذي م
 :«كلاقلا د انيو وعل“ هليل: هرم يبست
 ةكضلاتب عوفر هتافتوا .لعاف':تلاقلا)
 :«ثلاثلا») «تلاثلا ٌتيأر» :وحنو .(ًأظفل

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ءاثلا

 :رشَع ثلاث
 هدودعم .بيترتلا ىلع لدي نر ددع

 ةثلاث :رظنا .«ةرشَع ةئلاث» لثم برعُي ركذم
 .«رفع ٌتلاثلا زئافلل تمستبا» :وحن ,ةرشع

 :نوعبرأو ثلاث
 لثم برعي .ركذم هدودعم يبيترت ددع

 :وحن :توعنراو ةثلاث :رظنا .«نوعبرأو ةثلاث»

 .«نوعبرألاو ثلاثلا ٌبلاطلا ينراز»

 - نوثالثو ثلاث - نوعستو ثلاث

 - نوسمخو ثلاث - نوناثو ثلاث

 - نوتسو ثلاث - نوعبسو ثلاث

 :نورشعو ثلاث
 كلاق: لفن ف ةزوسيراوثلاتو. منقي

 .نوعب راو

 اكل



 هثلاث

 :هثلاث

 هدودعم نوكيو .بيترلا ىلع لدي ددع

 :وحن .ثلاث :رظنا .«ثلاث» لثم تره .ًاثنؤم

 .«ةثلاثلا ةزئافلا ىنتراز»

 :ةرشع ةثلاث

 ةدرتعس ينترالا لك دوعن نة

 عفر لح يف نيءزجلا حتف ىلع ىنبيو ,ثنؤم
 اذه ركذ اذإ هدودعمل ةفص رج وأ بصن وأ

 ةذيملتلا ينتءاج» :وحن .دودعملا
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 ةثلاثلا

 ىلع ينبم مسا :ةرشَع ةثلاثلا) .'0هةَرْشَع
 ةفص عفر لح يف نيءزجلا جتف

 .دودعملا ركذي مل اذإ اَمأ .(«ةذيملتلا» ل

 (ةلمجلا يف هعقوم) لماعلا بسح برعيف

 ترو وحن .نيءزجلا حتف ىلع ينم ىفبيو

 ينبم مسا :ةرشع ةثلاثلا) .«ةّرشع ةنلاثلاب

 .(رخآ فرحي رج لح يف نيءزجلا حتف لع
 ةثلاثلا»» «ةرشع ةثلاثلا تءاج» :وحنو

 لحم يف نيءزجلا جتف ىلع ينبم مسا «ةرشع
 .(لعاف عفر

 «ثلاث» ىلع «لأ» لخدت .فيرعتلا دنع هنأ ظحال )1(

 .طقف

 :ةوغترأو هثلاث

 لوألا ءزجلا .ثنؤم هدودعم يبيترت ددع

 فدل | د ركد كا هدوم ةفلخ ترد هلم

 هزلاو هركذي مل نإ ةبارغا دخايف هنغ يونيو
 عفري .لوألا ءزجلا ىلع فوطعم ِناثلا

 عمجب قحلم هنأل ءايلاب رجيو بصنيو هواولاب

 ةثلاثتلا ةحفصلا تأرق» :وحن .ملاسلا ركذملا

 ةفص :«ةثلاثلا») .«باتكلا نم نيعبرألاو

 :اظشل ةيفلاب ةفوعس «ةسففلاول
 «ةثلاثلا» ىلع فوطعم مسا :«نيعبرألا»

 ركذملا عمجب قحلم ةنال ءاضلاب ورك

 .«نوعبرألاو ةئلاثلا تءاج» :وحنو .(ملاسلا

 ةيعلاب عوفرم «ءاج» لعاف :«ةثلاثلا»)

 (ةنلاثلا و: لع ةفوظفم وعيرألا» ..اظفل

 ركذملا عمجي قحلم هنأل واولاب عوفرم

 .(ملاسلا

 - نوثالثو ةثلاث - نوعستو هثلا

 - نوسمحو ةثلاث - نوناثو ةثلاث

 - نوتسو ةثلاث - نوعبسو ةثلاث

 :نورشعو ةثلا
 ةثلاث :رظنا .«نوعبرأو ةثلاث» لثم

 .نوعب راو

 :نماث

 ثلاث :ةرظنا

 فذ



 .«مثع ثلاث» :رظنا .«رثع ثلاث» لثم

 - نوعستو نماث - نوعبرأو نماث

 - نوناثو نماث - نوثالثو نماث

 - نوعبسو نماث - نوسمجو نماث

 :نورشعو نماث - نوتسو نماث
 لاق هرظنا«ةوسيرأو ةلاثزلا لقف

 .نوعب راو

 :ةنماث

 .ةثلاث :رظنا

 :ةرشع ةنما

 .ةرشَع ثلاث :رظنا

 ةماعلا ع قوس راو :ةتماجت

 ةنماث - نوثالثو ةنماث - نوعستو

 ةنماث - نوسمحخو ةنماث - نوناثو

 ةنماث - نوتسو ةنماث - نوعبسو

 :نورشعو

 ةثلاث :رظنا :«ةوعبراو ةثلاث» لثم

 .نوعبرأو

 ةرشع ةيناث

 :رشع نماث

 .رثع ثلاث :رظنا .«رشع ثلاث» لثم

 :ناث

 «يناثلا» ةملكو ,ثلاث :رظنا «ثلاث» لئم
 مسالا :رظنا .صوقنملا مسالا بارعإ نيرعت
 درا

 - نوعستو ناث - نوعبرأو ناث

 ناث - نونامثو ناث - نوثالثو ناث

 ناث - نوعبسو ناث - نوسمخو
 :نورشعو ناث - نوتسو

 :قوعبيراو .تلاث هرظنا

 رع يناث

 :ةيناث

 .ةثلاث :رظنا .«ةثلاث» لثم

 :ةرشع هيناث

 .ةرشع ةثلات :رظنا .«ةرشع ةثل امو لثم

 ضد



 نوعبراو ةيناث

 - نوعستو ةيناث - نوعبرأو ةيناث
 - نوناهمثو ةيناث - نوثالثو ةيناث

 - نوعبسو ةيناث - نوسمحو ةيناث

 :نورشعو ةيناث - نوتسو ةيناث

 .نوعبرأو ةثلاث :رظنا

 :توبثلا

 صئاصخ نم وهو .دّدجتلا مدع وه
 :انلوق يف ديز «حاجن» ف ,ةّيمسالا ةلمجلا

 يف «هحاجن» نم اتوبث رثكا «حجان ديز»

 ىلع ةلالد نم لعفلا يف امل «ديز

 «توبثلا» ب داري دقو .ددجتملا ريغتملا نمزلا
 .(تابثإلا :رظنا) .يفنلا مدع وهو ,تابثإلا

 حجنو :انلوق

 :نوبُث
 نم ةبصعلاو ةعامجلا يهو 5 عمج

 .ملاسلا ركذملا عجبا قحلم ع ,ناسرفلا

 .ءايلاب ضو نضل و واولاب عفري

 :لقثلا

 :(6) بارعلا

 م
 :ثالث

 1 2 ٠
 .داحا :رظنا .اهبارعإو «داحا» ماكحا اه

 :ثالث
3 

 ىلإ فاضم ثنؤم عمج هدودعم درفم ددع

 .«ربط» وحن د مسأ ناك اذإ لإ ثاللث

 رجيف ,«موق» :وحن .عمج مسا وأ
 و

 تءاج» :وحن .ةلمحلا ىف هعقوم بسح بارعي

 0 0 7 و

 نم ةثالث تدهاش»و ,«'" ”تايتف ثالت
 27 2 و

 .«موقلا نم ةثالثب تررم»و .«ريطلا

 .(«نم» -_-

 :ةرشع ثالث
 ىإ -

 بوصنم ٌتنؤم درفم هدودعم ءبكرم ددع

 امردبو نينرملا عينا لع ل .ديعتلا نع
 تدمهاش» :وحن ,ةلمحلا ىف هعفوم بسح

 مسا «ةَّرْشَع ثالث») .«ةيح رسم ةَرشع ثالث

 لوعفم بصن لحم يف نيءزجلا حتف ىلع ىنبم

 .(اظفل ةحتفلاب بوصنم زيي :«ةيحرسم» .هب

 ؛قوغترأو ثالث

 انه دودعملا نأ الإ «نوعبرأو ةثالث» لثم

 :وحن .نوعبرأو ةثالث :رظنا .ًاثنؤم نوكي

 .«ّداتف نيعبرأو ًاثالث تلباق»
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 ثالث - نوعستو ثالث

 ثاالث - نوناهّثو ثالث - نوثالثو
 - نوعبسو ثالث - نوسمحو

 :نورشعو ثالث - نوتسو ثاللث

 .نوعبراو ثالث :رظنا

 :ءاثالثلا

 نم ثلاثلا مويلا مس

 0 0 .«ع وبسأ» بارعإ

 :اذكه فلألاب بتكي مسالا اذهو

 .«ءاثلثلا» :اذكه ءاهنودبو .«ءاثالثلا»

 :ةثادأث

 هماكحأو ركدم عج عمج هدودعم درفم ددع

 وحن .ثالث :رظنا .«ثالث» ماكحأ لثم

 .« لاجر ةثالث ًءاج»

- 

 و

 :رشع ةثالث

 بوصنم ركذم درفم ةدولغبم .بكرم ددع

 برعيو «نيءزجلا حتف ىلع ىنبي «ز ديمتلا ىلع

 ةثالث تارقف :وحن .ةلمجلا يف هو تتح

 ىلع ىنبم مسأ :«ِرْشَع ةثالث») اب افك ٌريشع

 وحنو .(ةحتفلاب بوصنم زييمت «اباتك»

 نوعبرأو ةثالث

 ةثالثلا») ."''«الجر َسَشَع ةئالثلا ينءاج»

 يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم بكرم مسا :«َرشَع
 «رشع ةثالث» ةفاضإ زوجيو .(لعاف عفر لح
 .“ ملق ٌرشَع هن ةثالث يدنع» :وحن .هدودعم ىلإ

 ًايئيم «رشع د ءاقبإ زوجي ةلاحلا هذه ينو

 بارعإ وأ .لثُم اك نيءزجلا حتف ىلع

 وأ . ملق رشع ةسمخ يدنع» :وحن ,زجعلا

 ةئالث يدنع» :وحن ءزُجعلا ىلإ ردصلا ةفاضإ
 .« ملق رشع

 ةثالث ىدنع» :

 :3َوغْب راو ةثالث

 ىلع فوطعم اههيناث ,نيءزج نم بكرم ددع

 ىلع بوصنم ركذم درفم هدودعم ءلوألا

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو .زييمتلا
 :«اديعلت نؤيعيراو هنالك :قءاجو رحت
 .ةمضلاب عوفرم «ءاج» لعاف :«ةنالث»)
 .حتفلا ىلع ينبم فطع فرح «واولا»

 ا للعم د
 .(ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب
 1 العم نيعبرألاو ةثالثلاب تر :وحنو

 ءزجلا لع هلق لخدت فيرعتلا دنع هنأ ظحال )01(

 .ددملا نم لوألا

 ددعلا يءزج ىلع لخدت فيرعتلا «لأ» نأ ظحال (؟)

 .فوطعملا

 <23ه



 نوعستنو هةثالث

 - نوثالثو ةثالث - نوعستو ةثالث

 - نوسمخو ةثالث - نوناثو ةثالث

 - نوتسو ةثالث - نوعبسو ةثالث

 :نورشعو ةثالث
 :ةوعبرأو ةثالث :رظنا

 :نوت ِ

 ,واولاب مفري .دوقعلا ظافلأ نم مسا

 ركذملا عمجب قحلم هنأل .ءايلاب رجيو بصنيو

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو ,ملاسلا
 ًءاج» :وحن زييمتلا ىلع بصني هدودعمو
 «ءاج» لعاف :«نوثالث») «الجر نوثالث
 ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم
 .(ةحتفلاب بوصنم زييمت «الجر» .ملاسلا
 «نيثالث») .«أبلاط نيثالث تأفاك» :وحنو

 عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم

 «ةرايس نين الثب رو :وحنو ؛(ملاسلا ركذملا

 قحلم هنأل ءايلاب رورح مسا :«نيثالث»)

 .(ملاسلا ركذملا عمجب

 :ئيئالثلا

 ةثالث ىلع هؤانب ناك ام .فرصلا يف .وه
 اًينيعو: ةقلكلا اف: نست لوعا كرغأ

 :رظنا .ديزمو درحي :ناعون وهو .اهمالو
 :(5) مسالاو .ّيئالثلا لعفلا

 :ديزملا ّيثالثلا - دّرجملا ّيثالثلا
 .ّيئالثلا لعفلا :رظنا

 :نيثالث

 .بصنلاو رجلا يتلاح يف «نوثالث» يه

 .نوثالث رظنا

 :ءاثلثلا

 .ءانالثلا :عجار

© + 
 فرحو .فطع فرح :نيهجوب تأت

 .فانئتسا

 كيرشتلا ديفُي فرح :ةفطاعلا ُمُث - ١

 ابلاغ يخارتلا عم بيترتلاو مكحلا يف

 فوطعملاو فوطعملا نيب ةلهم دوجو مدع)

 :وحن .درفم ىلع ار فطعت يهو .(هيلع

 .ةلمج ىلع ةلمجو ,«ملعملا 98 بالطلا رضح»

 بصنيو .«اوبعل مث بالطلا رضح» :وحن
 كلذز:: تش نادت اهتم عراضملا لعفلا

 وزي ال نا عنا لع: اين فطقلا كاك اذإ
 ناثدح ححجنت مث كداهتجا» :وحن .لعفب

 ةفوذحملا «نأ» نم لوؤملا ردصملا) «ناييظع
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 :يأ «حجنت» بوصنملا عراضملا لعفلاو

 .«كداهتجا» أدتبملا ىلع فوطعم .كحاجن

 :لاقيف .ظفللا ثينأتل يتلا ءاتلا اهقحلت دقو

 مل وأ» ةيآلا وحن ,ةّيفانئتسالا مث - ؟
 «هديعي . قلخلا هللا ىدبي فيك اوري

 انه «مث» تبرعأ ول ذإ .( 6 0

 ,لصحت مل ةداعإلا هذهو .هتداعإ مث قلخلا

 فرح اهبارعإف .اهوري م .يلاتلاب .مهف

 :ىنعملا نوكيو .لي ليوأتلا نم نع فاتكسا

 :ءاشن امدتع د مث

- 

 مت
 ديعبلا ناكملل فرصتم ريغ ةراشإ مسا

 ,ةّيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 فاك قبب لمحت لون فيت فرحي ةعدقتب ال
 ع دقو .«ةدشتحم ريهامج ْمْث» :وحن .باطخلا
 نمو ,ةنيدملا ىلإ انلصو» :وحن ,.«نم» ب 56

 ءاج اهتحلت دقو :ةاهدستم“ لا ”انلقتلا م
 .َتْمَث وأ همم :لاقيف .(ظفللا ثينأت) ثينأتلا

 :نامث

 نم عونمم .«ةيناث ةيناث» نم لودعم مسا

 نامث
”7 

 كلوا ركدملا ديف قوضيتيو:.ةفومفلا
 ةعاقلا :تدلطلا» لغوم وحت» الاخ ضوخ و

 لاح :«نامث) :(ةيناث دينا يأ) نات نامت

 ديكوت ةيناثلا «نامث»و .ًاظفل ةحتفلاب ةبوصنم
 .(ةحتفلاب بوصنم

 نك 1 انا ةوزالل ىضرتم سا
 يتلاح يف كلذو .ًافاضم الو «لأ» ب ًافّرعم

 «نامث ءاسنلا نم ءاج» :وحن .رجلاو عفرلا

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف :«نامث»)

 نم نامثب تررم» :وحنو .(ةفوذحملا ءايلا

 ةحتفلاب رورح مسا :«نامث») (ءاسنلا

 ةلاح يف امأ .(ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا

 نك تدهاش» :وحن .هؤاي ىقبتف .بصنلا

 تناك اذإ ءايلا ىقبت كلذكو .«ءاسنلا نم

 اش ايم لاك تتاجر ونت ةفاضن
 .لفثلل ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف

 رورجم هيلإ فاضم :«ءاسن» .فاضم وهو
 اهيلع تلخد اذإ وأ .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 امأ .«يناثلا ءاسنلا تءاج» :وحن .«لأ»
 .ثالث :رظنا .«ثالث» ماكحأ لثمف اهماكحأ

 هبشت اهنأل فرصلا نم ةعونمم «يناث» َ ظحالل )١(

 .ةغيصلاو تاكرحلا يف «لعافم» نزو

 اك



 نوعبراو ناهث

 - نوعستو نامث

 - نوسمخو نامث

 - نوتسو نامث

 3 نوعبرأو نامث

 - نوثالثو نامث

 - ٍنوعبسو ٍنامث
 :نورشعو نامث

 ثالث :رظنا .«نوعبرأو ثالث» لثم

 .نوعبراو

 :نون اه
 رك دلل مم قعلت دوحلا الاقل نم مسا
 :ءايلاب رخو: يستو نارلاب هرب ,لاسلا

 بصنيو .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعب
 نونا حجن» :وحن .زييمتلا ىلع دوم

 عوفرم «حجن» لعاف :«نونامث») .«ابلاط

 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب

 وحنو .(اظفل ةحتفلاب بوصنم زييق :«ابلاط»

 هب لوعفم :«نيناث») «ةرايس نين امث تدهش

 ركذملا عمجي قحلم هنأل ءايلاب بوصنم

 .(ةحتفلاب بوصنم زييمت راما .ماسلا

 مسا :«نينامث») «ةأرما نين اثب ترف :وحنو

 ركذملا عمجب .قحلم هنأل ءايلاب رورحي

 .(ملاسلا

 :ةرشع يلاهث

 ع تال :رظنا م ثالث» لثم

 :رْشَع ةيناهث

 :ةين أم
 .ةثالث :رظنا .«ةثالث» لثم

 .سشَع ةثالث :رظنا .«َسْشَع ةثالثا» لثم

 ةينابث - نوعبرأو ةينامث

 - نوثالثو ةيناث - نوعستو

 ةينامث - نوسمحو ةينامث

 :نورشعو ةيناث - نوعبسو
 ةئثالث :رظنا :«ةوقيراو ةنالث» لثم

 .نوعبراو

 :نين اهث
 .رجلاو بصنلا يتلاح يف «نونامث» يه

 .نونامث .رظنأ

 - يم

 :تمث ايل .

 0 نأ دعب 25 وهو .فطع فرح

 .مث :رظنا .طقف ظفللا ثينأتل يتلا ءاتلا
 رعب ادم سلا كلا لدي وع

 رمال لوق رخو . سردلا

 يع 0 ىلع 4 ب
 -  1٠ل 3 - 2
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- 0 

 تيل نا وكل
 ءاتلا يسجل يتلا (ةراشإ مسا) 56 يه

 :وحن 4 ظنا .طقف ظفللا ثينأتل 1

 مث 0غ, .«مهسفنأك مهينطاوم نوبي ٌسانأ مَ

1 
 :ءانث

 نزو ىلع ,«نينثا نينثا» نع لودعم مسا

 هيف يوتسيو .فرصلا نم عونمم .«لاعف»
 تافاكو وحن : .ًالاح ريو .ننؤملاو ركذملا

 لاح لوألا «تانث) .«ءانث ًءانث تابلاطلا

 ةيناثلا «تاش» .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم

 .(ةحتفلاب بوصنم ديكوت

 نحل

 :وحن .نيفرح نم ةفلؤملا تالكلل فصو

 تريح اذإ تاللكلل هذهو .«نم ,له 71

 ةيعح اع ترضتلا و اعارعإ تنسق و انالغأ
 همسأ صخشل) 0 اذه» :وحن .اهيناوث

 .فلأب ةيهتنم ةملكلا تناك اذإ اَمأ .(«ىل»

 بلقن من .اهفلأ تقطن ةيملطلا دنع .هنإف
 .«ءال تدهاش» :وحن .ةزمه ةيناثلا فلألا

 :ةرشع اتنث

 .ةرشع اتنثا :رظنا .«ةّرشَع اتنثا» يف ةغل

 :ناتنث

 .ناتنثا :رظنا .«ناتنثا» يف ةغل



 باب
٠ ٠ 

 اهتوعد دصقب لبإلل هجوي .توص مسا

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم .برشلل

 .بارعإلا

 :ءاج

 :يتأت

 «ملعملا ةاننوت ومش ءانماب ةلمقا هذ
 ةمضلاب عوفرم «ءاج» لعاف :«ملعملا»)

 .(ةرهاظلا

 بضنيو أدتبملا عفري ًاصقان العف - ؟

 :لثم يف كلذو .«راص» ىنعمب تناك اذإ .ربخلا

 تراص امد ىأ "قت كتباتح .تواَح انو
 ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«ام») ؟كتجاح

 .«تءاج» ربخ بصن لحم. يف نوكسلا

 .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :«ًءاج»

 ال نوكسلا ىلع ّيبم ثينأتلل فرح ءاتلاو

 مسا :«كتجاح» .بارعإلا نم هل لحم

 .فاضم وهو ءاظفل ةمضلاب عوفرم «ءاج»

 ميجلا

 يف حتفلا ىلع بم لصتم ريمض فاكلاو
 ام» :لوقلا .زوجيو .(هيلإ فاضم ٌّرج لحم

 اهنأ ىلع «كتجاح» بصنب «كتجاح تءاج
 ءأدتبم ةيماهفتسالا «ام» و .«تءاج» ريخ

 رتتسملا ريمضلا اهمسا عم «ءاج» ةلمجو
 .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف «كتجاح» اهربخو

 :راجلا

 ناكأ ءاوس .مسالا ٌرِحي لماع لك وه.
 م

 رجلاو ,ةفاضإلاو ءرجلا :عجار .ةرواجم
- 8 

 .عباوتلاو .مهوتلا ىلع رجلاو .ةرواجملاب

 :رورجملاو راجلا

 .رجلا :رظنا

 ًءاوس عراضملا لعفلا مزجي لماع لك وه
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 عراضملا لعفلا :عجار :ابسا مأ ًافرح ناكأ

 .طرشلاو .(3)

 :دماجلا

 قتشملا ريغ مسالا .فرصلاو وحنلا يف .وه

 ريغ لعفلاو .ردصم ريغ مأ ناك افي

 .فّرصتملا

 .دماجلا لعفلاو ,دماجلا مسالا :عجار

- 

 :وحن ,ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ
 فرظ :«بناج») .«طئاخحلا تاع ثيلع

 قلعتم ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ناكم
 .(«تسلج» لعفلاب

 :هاج

 هل لحم ال بم عبسلا رجزل توص مسا

 .بارعإلا نم

 :دوحجلا

 مال :هتابكرم نمو .يفنلا نم صخأ وهو

 يفنلا قايس يف ةدئاز ةعقاولا يهو .دوححلا

 رذجلا

 هللا ناك ام» وحن .ةصقانلا «ناك» ل

 بسح برعيو .ةياغلا غولب ينعي مسا
 .«دهتجم دج هتدهاش» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 .فاضم وهو ةحتفلاب ةبوصنم لاح :«دج»)

 .(ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :«دهتج»

 ريخخ نعول .«طيشن 00 يقيدص» :وحنو

 اذيملتا :تدهاش»و وتو .:(ةعضلابب عوقزت

 قلطم لوعفم :«ّدج») .«داهتجالا دج ًادهتحي
 .(اظفل ةحتفلاب بوصنم

 د
 :ادج
 و

 ءاقلطم الوعفم برعي ءاريثك :ىنعب مسا
 0 م ع

 .«ادج ىنبطو بحا» :وحن

 هرذجلا
 نم ةعومجمل طيسبلا ّلصألا رصنعلا وه

 ردجف .ةدحاو ةلئاع ىلإ ينمتنت تاللكلا

 :وه «ملعت»و .«ةمالع»و .«ملعتسا» و .«ملاع»

 عيمج فذحب رذجلا ىلع لصحنو .م ل ع

 فرحألا دربو ,ةملكلا نم دئاوزلا فرحألا

 ةغللا يف رنجلا نوكتيو .اهيلإ ةفوذحملا

 اكل



 رجلا

 :تماوص ةنالث' نم الاغ-ةيبرغلا
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 رجلا
 بارعإلا :يف رجلا تامالع :رظنأ ١-

 .(8غ)

 يه ةريثك ,١3)جلا فورح ١-

 :نورشع اهنم روهشملاو ءرجلا فورح

 - ادع - اشاح - الخ - ىتح - ىلإ - نم

 - بر -ذنم - ذم - ىلع - نع - يف

 - فاكلا - ءاتلا - واولا - يك - ماللا

 يف فرح لك رظنأ .ىتم - لعل - ءابلا

 .هتدام

 را رت رجلا فورح :اهلمع - *؟

 , 7 يلح وأ ودق وأ ,رهاظ اك! موتوم لمعلا

 ىنعملا لقنت اهنأل ةفاضإلا فورح مهضعب اهيمسي )١(
 رخآلا مهضعب اهيمسيو .رورجملا مسالا ىلإ لماعلا نم
 :هيعونب ةلمجلا هبش لمشي فرظلا نأل .«فرظلا»

 .رورجملاو راجلاو فرظلا

 .رورحجم مسال ةّيعبتلاب وأ ,ةفاضإلاب ًاضيأ مسالا َري (؟)
 رورجملا مسالاو رجلا فرح نيب لصفي نأ نود يأ (')

 ,ةيفانلا «اله وأ ةدئازلا «ناك» اههنيب لصفي دقو .لصاف

 يف «ال» نوربتعي نويفوكلاو .«ددرت الب ترفاس» :لثم

 مهريغ اهريتعيو .هدعب ام ىلإ ًافاضم أيسا ةلاحلا هذه

 .رورجملاو راجلا نيب ًاضرتعُم ًادئاز افرح

 .هلمع ءاغلإ زوجي ال يأ (؛)

 ,رئاضلاك ةّينبملا تايلكلاب ٌصتخملا يأ يلحملا رجلا (5)

 :تالوضوملاو :ةراشآلا ءانشأو

 :رعاشلا لوقك

 أ ملف ةيوغتلا لإ .ثرظح يف
 (")|ريبُم بوعشلل ٌءاد لهجلاك

 ءادنل بيجتسي ىتف نم ام» :لثمو

 ًةمحر هتباجتسا تناكو الإ .ةّيئاسنإلا
 نوعقوُي نمم ءرملا ملأتي» :لثمو ,"”«نيملاعلل
 .,(4!)«سانلا نيب

 رجلا فورح تلخد اذإ :ةظحالم - '"'

 ريغ يف فلألا اهنم كنت هان ىلع

 لذلاب اضرلا ٌميف» :لثم .“”فقولا

 نع يىضافتلا م» :لثمو .'"02؟ناوهلاو

 ,3"”«؟لءاستت مع» :وحنو .''”«؟ّقحلا

 نم ءٌرجلا فورح مسقت :اهماسقأ - 4

 :نيمسق ىلإ ,لمعلا ةيحان
 يهو .رهاظلا مسالا رجحت فورح ١-

 مسا :«لهجلا» و .«ىلإ» ب رورح مسا :«بوعشلا» )١(

 .«ماللا» ب رورحج مسا :«بوعشلا» و .«فاكلا» ب رورحم

 ةرسكلا هرج ةمالعو «نم» ب رورحم مسا :«ىتف» (0)
 .رذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا

 مسا «نَم» و رج فرح :«ْنِي» اهلصأ «نممه» (8)
 .«نم» ب رج لح يف نوكسلا ىلع ئبم لوصوم
 ءاهب ءيجملا مث ؛فلألا فذح بجيف فقولا يف امأ (1)
 .ةميف .ةمع هل :لوقتف ,تكسلا

 .ةيماهفتسالا «ام» عم «يف» اهلصأ :«ميف» )٠١(

 يهو «ام» عم رج فرح يهو «ماللا» اهلصأ :«له(١1)

 .«ماللا» ب رج لح يف نوكسلا ىلع ّيبم ماهفتسا مسا

 يهو «أم» عم ودع فرح يهو «نع» اهلصأ «مع»(17)

 .«نع» ب رج لحم يف نوكسلا ىلع يبم ماهفتسا مسا
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 رجلا
 نم اهعم هيلجت اب هصقن ضعب لمكتستو :ماسقأ ةعبرأ

 :لثم .لماعلاب قلعتتو ديدج يعرف ىنعم يهو .هنيعب رهاظب صتخي الام - أ
 .""'«ةرخابلا يف بالطلا رفاس» .واولاو , '''فاككلاو ,ىتح :ةثالث

 ءابلاو ماللاك !”'ةدئاز فورح - ب :ناتنثا امهو .نامزلاب صتخي ام -
 ىنعم بلجت ال ىتلا يهو .فاكلاو نمو 0

 و 4 2 2

 يف ماعلا ىنعملا رو دكؤت امنإ .اديدج افاضم ةنرقو «هللا» ب صتخي ام -

 ىفك» :لثم .لماعلاب قلعتت الو .اهلك ةلمجلا فرح وهو .«ملكتملا ءاي» ل وأ «ةبعكلا» ل
5 3 #206 . 

 .20«|ديهش هللاب نديكال هللاتو) :ةيالا وجن ,«ءاتلا» رجلا

 يه ,ةةتازلاب ةهيبش فورح 2 «ةيعكلا 000 ,(0197 :ءايبنأالا) « مكمانصأ

 لحم هل ىقبي نكل اظفل مسالا رجت ةدئازلاك .«نلعفأأل يبرت» و
 اديدج ىنعم ديفتو .بارعإلا نم رخآ رهاظلا مسالا ٌرِجت فورح -؟

 فورحلا هذهو .لماعلاب قلعتت الو .القتسم يف ءىلَع ءْنَع .ىلإ ءنم :يهو .ريمضلاو
 قيدص 00 :لثم ,/*0ةلولو لعلو 8 :يه .ماللاو .ءابلا

 ةثالث ىلإ مسقت اهتلاصأ ةيحان نمو

 نمو .فيعضلا اهلماع يوت اهنأل ,ةضحم ريغ ةدايزد انتا لاا ق 0
 .اهنع ءانغتسالا نكمملا و ةيلص 2 ٍ

 نم يونعملا صقنلا لاز «ةرخابلا يف انلوق دنع (؛) اهلماع ىنعم متت يتلا يهو .'"'اههبشي
 .«بالطلا رفاس» ةلمجلا

 .بارعإلا نم رخآ لحم هلو ًأظفل اهدعب مسالا رجي (0) ظ
 ةلالجلا مسا :«هقا» .دئاز رج فرح :«ءابلا» :«هقاب» )١( ةرورضلل ريمضلا ىلع فاكلا لخدت دق )١(

 :ريدقتلاو .«ىفك» لعاف هنأ ىلع الع عوفرم ًاظفل رورحي 00 :زجارلا لوقك .ةيرعشلا
 .ًاديهش هقا ىفك ابتك الامش ٍتابانذلا ىلخ

 ةدئاز نوكت يتلا يه ةدئازلاب ةهيبشلا رجلا فورح (1) اننردلا را اًهمت لاعزأ مأو
 نكميو فيعضلا لماعلا ةيوقتل تأت يأ) ةضحم ريغ ةدايز الامش (عضوم مسا) تابانذلا (شحولا رامح) ىَلخ يأ
 ديكوت الإ ديفت ال يأ) ةضحم ةدايز وأ .(اهنع ءانغتسالا وأ تابانذلا لثم يأ «اهك» .ةبضه مسا «.لاعؤأ مأدو
 .(اهلك ةلمجلا ىعم .ابرقأ

 رج فرح تناك .ريمضلا ىلع «الول» تلخد اذإ (غ) يف ايعرف ىنعم يدؤت يتلا يه ةيلصألا فورحلا (؟)
 الح اعوفرم اظفل ًارورجم اهدعب ام نوير ,دئازلاب ًاهيبش .رورجملا مسالاو لماعلا نيب لصتو .ةلمجلا

 .ًادتبم هنأ ىلع - .ةدئازلا رجلا مال وه يلصألاب هيبشلا رجلا فرح (5)
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 جلا

 ."'«بيرق نم ىفوأ ناك ٍصلخم

 قيلعت :رظنا :ّرجلا فرح قلعتم - ١
 .ةلمحلا هبش

 نوكي :هرخأتو لماعلا مدقت -
 امدقتم اَمِإ رجلا فرح هب قلعتي يذلا لماعلا

 وأ .ةقباسلا ةلثمألاك رورجملاو راجلا ىلع

 لماعلا رايتخا يف ءانيلع كلذل .امهنع ًارخأتم
 طابترالا زييمت ءٌرجلا فرح هب قلعتي يذلا
 رثأتلا نود قّلعتلا اذه متحي يذلا ّيونعملا
 ءامهيلع همّدقت وأ ءاهنع هدعب وأ ءاهنم هبرقب

 لات :هقدخ وأ .ةزكذ وأ يقع ةرخأت” وأ

 :رعاشلا لوق كلذ

 حيبق ميثللا 5 يف ىنغلاو

 "'قالمإلا يف 3-5 حبق 0

 رو الا لوقكو

 هنيرق نع لسو لاست ال ءرملا نع

 "!يدتقي نراقملاب نيرف لكف

 .ًادتبم هنأ ىلع الحب عوفرم اظفل «بر» ب رورحمن

 لحملل اعبت عفرلا هيف زوجي «قيدص» تعن :«صلخم»
 .ظفلل ًاعبت رجلاو

 «حيبق» ب قلعتم راجلاو .رورجمو راج :هدي ين» (؟)

 .رورجيو راج «قالمإلا يف» ؛(لعفلاب هبشم رخأتم لماع)
 لثم :ريدقتلاو ,لاح فوذحمب وأ ,«حيبق» ب قلعتم راجلاو
 .ًاسلقم هنوك لاح ميركلا حبق
 «لأست» ب قلعتم راجلاو .رورجيو راج :«ءرملا نع» (ر

 راجلاو .رورجيو راج» :هنيرق نع» .(امهنع رخأتم لماع)

 :«هنيرق نع» .(اهنع رخأتم لماع) «لأست» ب قلعتم

 .للصألا رجلا فرح نيب ةنراقم - 7

 ١ :دئازلاب هيبشلاو .دئازلاو
 يتأي ههبشو ّلصألا رجلا فرح ١-

 قلعتيو هلماع ىنعم لّمكي ديدج ّيعرف عب
 نما لح ةرورتجم عما هللا نوكيا الواهب

 .بارعإلا
 ىئنعب ينأي ال دئازلا ٌرجلا فرح - ؟

 ىلإ جاتحي الو ,ةلمجلا ىنعم دكؤي امإ .ديدج
 نوكي نأ لع أظفل هدعب مسالا رجيو ,قلعتم

 .بارعإلا يف لح هل
 .دئازلاب هيبشلا رجلا فرح -'*

 الو «لقتسم ديدج ىنعمب نأ ال .دئازلاك

 نأ ىلع أظفل هدعب مسالا رجيو ,قلعتمل جاتحي

 .بارعإلا يف رخآ لحم هل نوكي

 ضعب تدرو :ةرواجملاب رجلا -4

 درعا وجا لع ةمتم برا ني أل
 مساال هترواحجي الإ هرجل رهاظ ببس ريغ نم

 ف رج اذه» :اهنمو راب هلبق رورحم

 ل ةفص ان عم «برخ» ةملك رجب ير
 08 ًه

 نال .«بض» ل ةفص حلصت الو «رحج»

 5 ,تاناويحلا نم عون وهو «بضلا»

 الو ,ظفحت هيف ةدراولا ةلثمألاو .«برخ» هنأب

 .اهيلع ساقي

2 

 فصوي

 فرصتم لماع) «لس» ب قلعتم راجلاو .رورحو راج

 ب قلعتم راجلاو ,رورحو راج :«نراقملاب» ؛(امههيلع مدقتم

 :(اههنع رخأتم فّرصتم لماع) «يدتقي»
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 عم هدحو رجلا فرح فذح -4

 نأ زوجي :هرورجم عم هفذحو .هلمع ءاقبإ

 لبق ناك اك هلع قيوم زل فرعن نرحل
 انمي عطار قا فذملا اذه هرطنو: قدما

 «ٌبر» وه رجلا فرح نوكي نأ - أ
 وأ .«واولا» ب ةقوبسم نوكت نأ طرشب

 :سيقلا ٌىرما لوق وحن .«ُلَي» وأ .«ءافلا»

 هلودس ىخرأ رحْبلا جومك ليلو

 يلتبيل مومهلا عاونأب لع
 فرحلاب رورجملا مسالا نوكي نأ - ب

 نم وأ .اهيلومعمو «نأ» نم الوم اردصت

 كنأ تعرفو نس :لغافلاو. لففلاو هنأ
 .تحرف :يأ ,«حجنت نأ حرفأ» و .«حجان

 .كجاجنب 6

 نم افرح رجلا فرح نوكي نأ
 ظفل وه هب رورجملا مسالاو 85 كك
 :يأ ,«ندهتجأل هللا» :وحن .«هللا» ةلالجلا
 2 هللاب»

 هرورجي عم رجلا فرح نوكي نا كد

 لاؤسلا اذهو .لاؤس باوج يف نيعقاو

 نأك تودتملا رجلا فرحل ريظن ىلع ليخم

 ,«؟ةلطعلا َتيضق ةنيدم ٍّيأ يف» لاسم
 .ةرهاقلا يف :يأ ,«ةرهاقلا» ننقل

 قع اعقاو رجا فرح نوكي

 .فطع فرح دعب هب رورجملا مسال

 لئثامت رج فرح ىلع لمتشم هيلع فوطعملاو

 نأ < ه

 رجلا
 رحملا فرح نيب لصاف ريغب .فوذحملل

 وأ ««ريدملاو ملعملاب ٌتررم» :وحن .فطعلاو
000 

 ام» :وحن .فوذحملا ٌرحلا فرحو فطعلا

 ,«هلمع الإ ليماعلا الو .هدج الإ بلاطلل

 ولو ءهريغ ىلع دامتعالا ٌدوعت نم» :وحنو
 .هلهأ نش ولو :يأ .«ةبيخلا هؤازجف .هلهأ

 وه اعقاو رجلا فرح. نوكي نأ - و

 لاؤسلا اذهو .ةزمهطاب لاؤس يف هرورجمو

 فرحلل ريظن ىلع لمتشم مالك نم ءىثان
 ,«ديزب تيس :لوقت نأك .فوذحملا

 ديزبأ يأ .«دادحلا ديزا» :عمتسملا كلأسيف

 .«؟دادحلا

 هرورجيو رجلا فرح نوكي نأ -

 طرشب .ضيضحتلل يتلا «اله» دعب نيعقاو

 لمتشم مالك دعب ادراو ضيضحتلا نوكي نأ
 :لوقت نأك .فوذحملا ٌرجلا فرحل ليثم ىلع

 اله» :عياسلا كل لوقيف .«ةريلب قّدصتأس»
 .نيتريلب اله :يأ .«نيتريل

 مال» وه رجلا فرح نوكي نأ - ح
 وحن ,ةيردصملا «يك» ىلع ةلخادلا «ليلعتلا
 هو

 .حجنت يكل :يأ .«حجنت يك سردأ

 .كحاجنل :ريدقتلاو

 ىلع الخاد ّجلا فرخ نوكي نأ - ط

 «ام» ريبخ وأ .«سيل» ريبخ ىلع فوطعملا

 احلاص اههنم لك نوكي نأ طرشب .ةّيزاجحلا
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 ةرواجملاب رجلا

 تنل» .ةوخت' .ةيلع ركل فرش :لوخدل
 .« سعاقتم الو .الوسك

 ناك نزال وروما ناقل فاتن
 دوجوبو .فذحلا اذهب ىنعملا دسفي ال عضوم

 اًموي اوقتاوإ :ىلاعت هلوق وحن ءايهّيعت ةنيرق
 :ةرقبلا) «ًائيش سفن نع سفن يرجت ال
 .هيف يزجت ال :ريدقتلاو ((4

 دق :رخآ نع رج فرح ةباين - ٠
 ليس لغات .""ارغا نع يرحبون
 :رظنا) نيمضتلا ليبس ىلع امإو .زاجملا

 ,يقيقح ىنعم رج فرح لكلف .(نيمضتلا
 .ءالعتسالا «ىلع»و مة رظلا «يف» ىنعمف

 3 لك يتأي دق نكلو ...ءادتبالا «نم»و

 وأ زاجملا ليبس ىلع .رخآ ىنعمب فورحلا هذه
 ل نيعلا يكناو دعت هنييعتلا
 نمو .ماللا ىنعمب «ىلع» ُثَنَأ ثيح .«هناسحإ

 ىنعم ىلع رجلا فرح رصقي ال نم .ةاحنلا
 اهب يتأي يتلا يناعملا لكف .دحاو ٌيقيقح
 رظنا .ًاعيمج ةّيقيقح .هدنع يه رجلا فرح
 .هتدام يف رج فرح لك يناعم

 :ةرواجملاب رجلا
 .(8) رجلا :عجار

 :مهوتلا ىلع رجلا
 فوطعملا رج مهوتل فوطعم مسا ٌرَج وه

 :ىملس يبأ نب ريهز لوق وحن .هيلع

 ايتآ ناك اذإ ًائيش قباس الو
 ىلع ةفوطعملا «قباس» ةملك 5 ثيح

 ةرورجم «كردم» نأ هنم 2 «كردم» ةملك

 «سيل» ربخ رج رثكي ذإ دئاز رج فرحب

 .دئاز رج فرحب

 ا
 رج له :عجار

 را ا

 :ءازجلا

 هل لاقيو .طرشلا بولسأ يف باوجلا وه
 ىلع بئرتم ءازج هنأل .«ءازجلا لعف» ًاضيأ
 يف «حجني» لعفلا وحن .طرشلا لوصح
 .(طرشلا :عجار) «حجني سردي نم» :كلوق

 :مزجلا
 عراضملا لمفلا ةلاح .وحنلا يف .وه

 <«23ك



 بلطلل ًاباوج عقاولا وأ .مزاجب قوبسملا

 ًادرحيو .هدعب امل ًاببس هلبق ام نوكي نأ طرشب
 لعفلا :عجار .نيتبصانلا ءافلاو واولا نم
 )١(. عراضملا

 :لعج
 :يتأت

 دييفت .نظننلا :لاحفأ قم البقاع

 تابعو رقت قل زرتتب تشن ناحجرلا

 :ةطقلا .لعافو لعف 5220 «أبلك ٌةطقلا

 :«ابلك» ,ةحتفلاب بوصنم لّوأ هب لوعفم

 هلوق هنمو .(ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم
 دايِع مُه نيذلا ةكئالملا اولعجو» :ىلاعت

 .©7هاثانإ نمحرلا

 را لسور نانا ىف النفخ
 :وحن .نيلوعفم بصني (ريص :ىنعمب) رييصتلا
 .«اباب بشخلا راجنلا لعج»

 بضتي تنقل“ لاقفأ نع الئفف ت#

 تلعج» :وحن ,ربخو ًأدتبم امهلصأ نيلوعفم

 ازمر مّلعلا ٌثدقتعا :يأ) «نطولل زمر ملعلا

 .(نطولل

 ىنعمب انه «لعج» نإ :ليق دقو .15 :فرخزلا :
)١( 

 .نيقيلا لاعفأ نم .هذه ةلاحلاو .يهف هدقتعا»

 ل

 عفري عورشلا لاعفأ نم العف - ع

 ىك انه اهطورش نمو .ربخلا بصنيو ادتبملا

 ةلمج اهربخ نوكي نأ «داك» لمع لمعت
 ,ريمض هيئان وأ اهيف لعافلا ,"7ةيعراضم
 «نأ» ب قوبسم ريغ عراضملا نوكي نأو

 جو: اهنع .نينللا زخات نو 1 "ةيردسملا
 سرك رشي. للملا لجو: وعن اهدا
 ىلع ينبم صقان 0 لعف :«لعج»)
 عوفرم «لعَج» مس | :«ُّلعملا» 0

 لحم يف «ّسردلا حرشي» ةلمجو ةنضلاب

 هنأ انه. ظحاالملا "نمو -(4لعجو يقع ضن

 َلَمَج» :كلوق وحن ءاهربخ فذح زوجي
 عملا لع له» كلاب نم اباوع ّلعملا

 لعمل لمعج :ريدقتلاو .«؟سردلا حرشي
 .«سردلا حرشي

 نبأ لوف وحنا .ةيوضام ةلمجلا يجب ذاشلا نمو )١(

 َلَسرأ جرحي نأ عطتسي مل اذإ ُلجرلا َلَمَجَ» :ساّبع
 ةيوضاملا «الوسر لسرأ» ةلمج

 ,هل ًاربخ ةيمسالا ةلمجلا ءيحب ْذش ابك :«ُلَمَج» ل ًاربخ

 :يسامحلا لوق وحن

 بيرق اهفترم راوكألا نم
 اربخ «ٌبيرق اهعترم» ةّيمسالا ةلمجلا تءاج ثيح

 تلمح ل

 .لابقتسالل عراضملا نمز صْلخُت ةّيردصملا «نأ» ّنأل (1)

 .يلاحلا نمزلا ىلع عورشلا لاعفأ لدت ايف

 م ا ثيح .«الوسر

 فدي



 للج

 «قلخ» وأ هدجوأ» ىنمب المف -م
 :ىلاعت هلوق وحن .ًادحاور هب الوعقم بصنيف

 ضرألاو تاواهسلا قلخ يذلا هلل دمحلا»

 ١(. :ماعنألا) «رونلاو تاملظلا .لعجو

 بصنيف .«ىطعأ» ىنعب المف -5

 ,سردلل لعجا» وطنا ها داو 00

 .«كتقو نم اءزج

 نوكتف «(معنا) ىنعب ,باوج فرح - ١

 .بارعإلا نم ال لحن ال نوكسلا ىلع ةينبم

 ,")«ريسي» وأ «ميظع» ىنعمي مسأ - ١

 اهيف تءاج يتلا دهاوشلا نمو .«لجأ» وأ

 :ةلعو نب تراجلا لوق «ميظع» : ىنعم

 يخأ يم ءاولتق م يموق
 يمهس ينييصي تير دا

 الَلَج نّوفغأل 50 ْنْبَلَف

 يمظع ننِهَوَأل توطس نئلَو

 ىنعمب اهيف تءاج يتلا دهاوشلا نمو

 رسل
 مه م8

 يش لك الأ
 لل ءاوس 2 ل

 .دادضألا نم اذإ ةملكلاف )١(

 ىنعب اهيف تءاج ىتلا دهاوشلا نمو

 :ةنيثب ليمح لوق 5

 هلط و اعمو راد مسر

 انه ديري قالا نإ مهصعب لاق دقو

 .«هلجأ نم» ال .«همظع نم»

5 

 :امج
 لثم يف ةحتفلاب ةبوصنم ًالاح نوكت

3 

 .«اريفغ امح اوؤاج» :كلوق

 :ريفغلا ءاّجلا

 هال ديف دعم
 هنيثفلاو برو ةحفلاب :,"”ةي وتتم الاعب
 ًءاجلا اوؤاج» :وحن ,ةبوصنم اهل ةفص
 :ىنعب «مجألا» ثنؤم «ءاجلا»و .«َريفغلا
 قباطت اود ةيفقت :قفلاب» ناققلا لوب ناككلا

 .ادودش انه اهقوضوم ةقئفلا

 :تاعامج تاعامج
 ةبوصنم الاح ىلوألا «تاعامج» برعُت

 تلخد ابك .لاحلا ىلع تلخد انه «لأ» نأ ظحال,(")

 .ةدئاز يهف .«كارعلا اهلسرأ» مهوق وحن يف اهيلع

 .داش اهوخدو
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 ثنؤم عمج اهنأل ةحتفلا نم اضوع ةرسكلاب

 اهل اديكوت ةيناثلا «تاعامج» برعتو .ملاس

 ةويستلا 'تءاج وت : كالو, زلات تنوي
 .«تاعامج تاعامج

2 

8 
 نزو ىلع اهنأل فرصلا نم ةعونمم ةفص

 نع ةلودعمو «نهعيمج» ىنعمب ىهو هلك

 ءاديكوت رو "1 أ -) «تاواعمج»

 ام رثكأو .ثنؤملا كالا ال يهو
 تءاج» :وحن .«لك» ةظفل دعب لمعتست

 ءاسنلل ديكوت 5 .عمج و ءاسنلا

 :«نها) .فاضم وهو اظفل ةيضلاب عوفرم

 رج لح يف حتفلا ىلع ّيبم لصتم ريمض
 عوفرم ناث ديكوت :«عمج» .هيلإ فاضم

 .(ةرهاظلا ةمضلاب

 :عمجلا

 .رثكأف ةثالث ىلع لد ام .وحنلا يف .وه
 عج ,ملاسلا ركذملا عمج :ماسقأ ةثالث وهو
 :اهقجارا' نيستكتلا عمو: لالا كولا
 دنا نيو هونت مبا فلك ةعئارو

 هَل درفم ال يذلا عمجلا

 ءاتو فلأب عمجلاو .يعمجلا سنجلا مساو

 عمجلاو .ةرثكلا عمجو ,ةلقلا عمجو .نيتديزم

 وأ «وذ» هردص ام عمجو .هل درفم ال يذلا

 ىلع لد ام .نييوغللا دنع .عمجلاو (...«نبا»
 َديْوَيَو ,ىنثملا لمشي هنأ ىأ .رثكأف نينثا

 :ةيآلا اهنمو .ةحيصف ةريثك دهاوش مهبهذم

 .ثرحلا يف نامكحي ذإ ناميلسو دوادو»

 مهمل انتو .موقلا ّمَتَع ديف ْتَققت
 :ىلاعت لاق دقف .(78 :ءايبنألا) «نيدهاش

 .نايملسو دواد :نينثا اديرم «مهمكحل»
 َتْعَص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ» :ةيآلا اهنمو
 عمجلاب دارأ دقف ,.(4 :ميرحتلا) «امكبولق

 .نينثا «بولق»

 .هل درفم ال ام عومجلا نم :ةظوحلم

 :عجار .هدرفم ريغ ىلع يرجي ام اهنمو

 ىذلا عمجلا» و ,«هل درفم ال يذلا عمجلا»

 .«هدرفم ريغ ىلع ىرحجي

 :بكرملا مسالا عمج
 ةرقفلا .8 مقرلا ,ملاسلا ركذملا عمج :رظنا

 نه ةزققلا هك قرا هلاسلا كنوللا مغنون

 :هل دّرْفم 5 يذلا عمجلا

 عومجلا ضعب ةيبرعلا ةغللا يف تدرو

0 



 هدرفم ريغ ىلع يرجي يذلا عمجلا

 :اهنمو ءاهدرفم ىلع نويوغللا رثعي م يتلا
 :يأ) ريشابتلا .(بئاجعلا :يأ) بيجاعتلا

 .ةديجلا راطمألا) ديواجتلا .(رئاشبلا

 .(قرفلا :يأ) ليبابألا .(ةعفانلا

 :هدرفم ريغ ىلع يربي يذلا عمجلا

 .هدرفم ريغ ىلع يرجي ام عومجلا نم

 اهدرفمو « نحال عمج) نساحملا :اهنمو

 تحلو عمج) حمالملا .( نسح :يقيقحلا

 عمج) رِطاخملا .(حَمْلَم :يقيقحلا اهدرفمو

 «ءاسن» (رطخم :ئقيقحلا اهدرفمو .«رطخ»
 0 «٠

 .«دلخ» اهدرفمو «ذجانم» .«ةأرمأ» اهدرفمو

 :نيتديزم ءاتو فلأب محا

 .«ملاسلا ثنؤملا عمج» :ةاحنلا نثق أ ةيمس

 نبا دنع اهدجن يتلا ؛لوألا ةيمستلا ّلعلو
 عمجلا اذه درفم نأ كلذ .حصألا يه .ماشه

 .تايواعم ةيواعم» :وحن ءاركذم نوكي دق

 دنع هدرفم ملسي ال دق وأ .«تامامح مامح
 ىدعس .تادجس ةدحجس :وحن .عمجلا

 .ماسلا ثنؤملا عمج :رظنا .«تايدعس

 :ريسكتلا عمج

 ةثالث ىلع لدي ام وه :هفيرعت - ١

 عم ٠ 00 هانعم يف هكراشي درفم هلو ,رثكأف

 وحن .عمجلا دنع هتغيص ىلع أرطي ريغت

 0 .باتك» :عمج 5 .ءالغ 5

 .«سفن

 عمج :هايسق - ؟١

 .ةرثك عمجو ,ةلق

 عمج :نايسق ريسكتلا

 ال ددحم ددع ىلع لدي ةلقلا عمج - أ

 هغيصو .ةرشع نع ديزي الو ,ةثالث نع لقي

 ,ةيوذأ ةيذغأ» :وحن ,«ةلفأ» :يهو ,عبرأ

 .لُجرأ .نّسْلا» :وحن قلتو و «ةيسنأ

 ةملغ ,ةينف ,ةيبص» :وحن ,«ةلعف» و نع

 :قاتغأ» دهن ههلاعلاواو ,«(مالغ عمج)

 .«لاطبأ :مابعأ

 ديزي ددع ىلع لدي ةرثكلا عمج 5

 ,ةثالث ىلع ديزي ددع ىلع ليقو) ةرشع ىلع
 ىلع لدت يتلا عومجلا ىهتنم ّْيِص ادع ام

 ديزت ةريثك هغيِصو (ةرشع ىلع ديزي ددع

 «رفص» اهاثمو «لمف» :وحن .نيثالثلا ىلع

 :وحن «لاعف»و .«دمع» وحن هن

 ,«نالعف»و ,«روغ» وخل ,«ل وعدو .«بايث»

 ,«ماوص» :وحن لاو ,«ناب رغ» :وحن

 .خلا ...«ل ٌرع» :وحن 07

 ةلالد ىلإ ةبسنلاب :تاظوحلم - *“

 اكمل ل



 ريسكتلا عمج

 :يلي ام ةظحالم نم دب ال ريسكتلا يعمج

 ةدحاو ةغيص هل نوكي دق درفملا نإ - أ

 نوكب دق دفيطلا ةدغو نيسكللا خيم نب

 :عمج «ةَدئفأ ,قانغأ .لُجزأ» وحن .ةلقلل

 ,لاعفأ .لكفأ» نزو ىلع «داؤف ٠ قلع ٠ .لجر»

 ,ةرثكلل وأ .(ةلقلا عمجل نازوأ اهلكو) كلمنا

 «بلق .لجر» :عمج «بول .لاجر» :وحن

 ىلع نآلدي نيذللا «لوعف ,لاعف» :ينزو ىلع
 .داؤف ٠ ل .لجر» نم يذل سيلو .ةرثكلا

 يذلاو .عمجلا يف ىرخأ ةغيص «بلق لج

 ,بولق ,ةدئفأ ,قانعأ ءلجرأ» تناك نإ لدي

 وأ ةرشع نع لقي ددع ىلع ّلدت «لاجر

 .اهدحو نئارقلا وه امنإ ,ديزي

 نم ناعون هل نوكي دق درفملا نإ - ب
 صتخت ةلقتسم ةغيصب امهدحأ :ريسكتلا

 مت ةلفعس ةفيسفب رخآلاو ,ةلقلا عمجب

 نيتاه ىدحإ لنفتو .ةرثكلا عمجب

 ةغيصلا نإ يأ .ىرخألا ىنعم يف ا

 نم رثكأ ددع اهب داري دق ةلقلا ىلع ةلادلا
 ,ةرثكلا ىلع ةلادلا ةغيصلاو .انايحأ ةرشع

 .''!ةرثع نع صقني ددع اهب داري دق

 طيحي امو مالكلا قايس وه ةلالدلا نييعت يف عجرملاو )١(
 ناسل نع ةّيورملا ةصقلا اَمأ .تاسبالمو فورظ نم هب
 نأ اهدافم يقلاد ,تباث نب ناّسحو ينايبذلا ةغبانلا

 ىلإ لصو اف .ةغبانلا ىلع هرعش ضرعي ناك ًاناّسح

 نإ :«باتكلا» يف هيوبيس لوقي - ج
 ,ملاسلا ركذملا عمج يأ) حيحصتلا يعمج
 ديزي ال ددع امهب دارُي (ملاسلا ثنؤملا عمجو

 يف ةلقلا عمجك .هدنع اههف .ةرشع ىلع
 ال اهمنأ نظلا بلغأو .ددعلا ىلع ةلالدلا

 ,ةرثكلاو ةلقلل ناحلصي امنإو ةلقلاب ناصتخي
 غسل .نيمث ىلا" نئارفلا دج: الا طرق

 نظلا ىلإ انعفدت ثالثلا تاظوحلملا هذه

 ام ,عومجلا ْغْيِص م مهلاعتسا يف .برعلا نأ

 عمجو ةلقلا عمج ةلالد نيب ا اوناك

 عينص نم قيرفتلا اذه ناك امنإو .ةرثكلا

 يف ةغيص نم رثكأ دوجو امأ .مهسفنأ ةاحنلا

 ددعت ىلإ دوعيف .دحاولا درفملل عمجلا

 .حجرألا ىلع .ةيدقلا ةّيبرعلا تاجهللا

 ىحضلاب نْمَمْلي رغلا تانفجلا انل
 امد ٍةَدِجن نم َنْرَطقي انفايسأو

 نظلا بلغأف .كفويسو كنوفج َتللَق دقل :ةغبانلا هل لاق

 ىلع ضارتعالا ْنأ ىلإ بهذي نم مهنمو .ةلمتفُم اهنأ
 «فايسألا»و «نافجلا» لدب «تانفجلا» هلامعتسا يف ناسح

 ىلإ فايسألا ةفاضإ نأ رابتعاب طقاس .«فويسلا» عضوم
 «تانفحلا» نأو .ةرثكلا ىلإ اهتفرص ةيريمضلا «ان»

 ةرثكلل يه وأ .ملاس عمج اهنأل ةرثكلاو ةلقلل لمعتست

 ..ةيسنجلا فيرعتلا مالب اهنارتقال
 لك نأ يوغللا عقاولا ءارقتسا نم انيدل تبن يذلاو

 ام بسحب اعم ةرثكلاو ةلقلل ةحلاص ريسكتلا عومج ْعيِص

 ةغللا يف ريسكتلا عمج ثحب رظنا) قايس نم هيف درت

 .(تيوكلا ةعماجب ريتسجام ةلاسر .دومحت يريخل ةيبرعلا

 ل



 ريسكتلا عمج

 ةلقلا عمجل :ةلقلا عمج نازوأ - ؛

 : يه نازوأ ةعبرأ

 :يف درطيو :لُعْفأ -أ

 نزو ىلع يذلا يثالثلا ؟'”يسالا ١-

 ,فعاضملا ريغ تلا ءافلا حيحصلا «لغف»

 .يبظ - سفنأ ,سفن - رحب ,رحب» :وحن

 عمج «فكأ ,نيعأ .هجوأ» ف دقو «بظأ

 .«فك ,نيع .هجو»

 ًاثينأت ثنؤملا ّيعابرلا مسالا - ؟
 لبقو (ةرهاظ ثينأت ةمالع ريغب يأ) اول

 ,نيمي - عرذأ ٠ «عارذ» :وحن : لف فرح هرخآ

 : يف ركذملا نم هئيجم دش دقو 5

 عمج نا ا ا هيا

 .«داتع ءنينج ,بارغ .باهش»

 م م6

 يف يف درطيو : :ةلعفا - ب

 لبق يدلا يعابرلا ركذملا ا ١-

 تطأ «مامطو ارخب

 كا .فيغر -

 007 فرح هرخآ

 ةمفا :ءاشم

 وأ «لاعف» نزو ىلع يذلا مسالا - ؟

 .دحاو سنج نم همالو هنيع يذلا «لاعف»
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 نم دش دفو «ةيسكاأ .ءاسك - ةنسا

 .فصوب سيل ام ريسكتلا عمج باب يف .سالاب دارملا )١(

 عج ليك رع :ةلذأ ةششأو :تاننفلا

 ثنؤملا نم دضو .«زيزع .ليلذ .حيحش»
 عمج يثالثلا نم و .«باقع» عمج «ةبقعأ»

 دق حرف .(ضرألا نم عفترا ام وهو) دجن»
 ,ةدجنا» ىلع «باب ءنمز ءافق لاح .لاخ
 ,ةنمزأ .ةيفقأ .ةلوحأ .ةلوخأ ءةّدهأ :ةخرفأ

 «ناضمره عمج ىسايخلا نم دش ابك ر«قيوبأ
 .«ةّشيرأ» ىلع

 ءابسألا عمج يف درطيو :لاعفأ -ِج

 ىلع يتلا الإ .تناك نزو ىأ ىلع ةيئالثلا

 نزو اهيف 57 يتلاو 0 نزو

 را

 - مانصأ .منص - جاربأ .جرب - ماسجأ

 مسج - تايبا .تيب» :وحن

 ىلع ةّزعأ .نينمؤملا ىلع ةلذأ» للااعت هلوق يف اك (1)

 .(64 :ةدئاملا) «نيرفاكلا

 دش دقو .يتأيس اك «نالعف» ىلع «لمف» عمجي (؟)

 يف جتني ليصفلا وهو) عبر ,بطر رمج «عابرأ .باطرأ»

 .(جاتنلا وأ عيبرلا
 ًاسايق نيعلا حيحصلا «لغف» عمج ةاحنلا رثكأ عنمي (4)

 ام نأ رهظأ يلمركلا ساتسنأ بألا نكل .«لاعفأ» ىلع

 رتكأ «لاعفأ» ىلع «لمف» عومج نم ءاحصفلا نع عمس

 وأ «لاعف» وأ «لعفأ» ىلع ةدرطملا هعومج نم عمس امم

 - عاجسأ ءعجس - تعا جرو انو دان و

 دز - لامحأ .لمح - خارفأ .خّرف - لاكشأ .لكش
 يأر - ظافلأ .ظفل - صاخشأ .صخش - دانزأ

 ةرود تاسلج رضاحم رظنأ .«ظاحلا .ظحل - ءارآ

 0١. ص ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجمل عبارلا داقعنالا

-. 

 ا



 ريسكتلا عمج

 .بنع -دابكأ .ديك - قانعأ .قنُع

 اهلا لإ فاما مس داتعأ
 ساقي نأ نود ظفحف ءانبلا اذه ىلع عشس

 ,فيرش «ميتي .بحاص .دهاش» عمج .هيلع

 .تيم .ةعيش .(بلقلا وهو) نانُج .ليصأ
 ,فارشأ .ماتيأ .باحصأ .داهشأ» :ىلع «ّرح

 .«رارحأ ,تاومأ .عايشأ .نانجأ .لاصآ

 كلذل .ّىعامس نزولا اذه :ةلْعِف - د

 يأ هيلع نياق نأ نود: همن ةرو: اه ظفح

 تل هتلثمأ نفو .نازوألا نم نزو

 ! .خأ - ةيتف «ققف
 0 ,لازغ - ةَملغ :مالغ -

 .ر وب - - ةخيش

 :ةرثكلا عم نازوأ - 6

 ةهبشم ةفص لك يف ساقنيو :لغف -أ

 «رمحأر» وا 0 وأ هلو نزو ىلع

 ,مكبأ - ردم ةارتع رش | ع ار

 .ىمعأ 5-5 مص .ءابص ,مصأ محب .ءاكب

 مكب 36 :ةيآلا هنمو «يمع .ءايمع

 ةفصلا تناك اذإو (18 :ةرقبلا) 4 مَع
 :وحن .اهؤاف ترسك .ءاي اهنيع ةهبشملا

 :هلوق يف هةلْمن» ىلع رّسكي ام مُهُدحأ عمج )١(
 ةيتفو ةحبلو ةيبصف

 ةلاغو ةلو

 ةلئعلا تيفو نمت الو ظنحاست

٠. 

 ةينثئو

 هانيع تعستا نم) نيعأ - ضيب ضيبأ»
 .«نيع (امهداوس عستاو

 ضاع

 امههوأ :نيئيش يف ساقنيو :لعف - ب

 قع «لوعف» دو ىلع يذلا هفصولا

 50 روفغ - دروبك :وحن ,''!«لعاف»

 رخآلا حيحصلا يعابرلا مسالا اهيناثو
 سيلو ,"ادئاز دم فرح هرخآ لبق يذلا

 2 5 «باتك» :وحن
 ”لاآز

 عمج دقو .«بضف «بيضق 0 ,.دومع
 لل ل

 رح .رغ» ,سايق ريغ ىلع نزولا اذه ىلع

 .ةفيحص تك ,ةنيفس - لعو .لعو

 م 00 و م

 .«بشخ ,ةبشخ ا ندم ,ةنئيدم - فحص

 :ءايشأ ةعبرأ ىف درطيو : :لَعف 7

 وحن 2 نزو ىلع م ١-
 2 ع.

 0 ,ةجح - ل ةقرغو

 يه يتلا هلو نزو لع فصو - ١

 ,2«لعفأ» شكلا فضرلا ثنؤم

 ةظطسو“ .ىطسو - ربك .ىربك»

 - و

 ل :وحن ,«ةلعف» نزو ىلع مسا 7

 : :«تمناتلا ءاتب ًاموتخم

 لع ممجي مل .«لوعفم» ىنعمب «لوعف» ناك نإف 0

 .ةيولح .بولح - بئاكر .ةبوكر ,بوكر» :وحن ٠ ,«لغف»

 .«بئالح

 فرح هرخآ لبق يذلا فعضملا ّيعابرلا مسالا امأ ()
 :وحن .انيأر اك «ةلمفأ» ىلع مج هنإف .دئازلا فلألا

 :هةلهأ لاله 51 .مامز»

 فصو اهنأل «لبُح» ىلع «لبخ» عمج حصي ال كلذل ١)

 .هل ركذم ال

5 



 «لمف» نزو ىلع ريسكت عمج لك - 4

 دنع كلذو .دحاو سنج نم همالو هنيعو

 هلعجتف هففخت يتلا ةيبرعلا لئابقلا ضعب
 .«للذ ,للذ .لولذ :وحن ,«لف» نزو ىلع

 ًاذوذش نزولا اذه ىلع عمج دقو
5258 ١ 

 نموت :ىّرر» :ليقف «ةيرق ,ةبون أ ”ايؤر»

 و

 .«ىرق

 مسالا ف ساقنيو :لعف - ن

 - مطق ,ةعطق» :وحن ,"”«ةلعف» نزو ىلع

 :ةبلحت نييحح هع - عّدب .ةعدب
 نزولا اذه ىلع عمج دقو .«ىحل يلد لح

 .«عصق» : :اولاقف مة ًاذوذش

 فصو لك ف ساقنيو ل - هه

 ماللا لتعم «لعاف» نزو ىلع لقاع ركذمل

 .عاس - ةامر مار :وحن ,ىاولا وأ ءايلاب

 لصأو «ةاعد 0 - ةازغ .زاغ - اع

 .«ةوعد .ةوزغ :ةيعس ,ةّيمر» عومجلا هذه

 وهو) زاب رس ءئمك» عمج مم ًاذوذش ءاحو

 ,ةظقيلا ةلاح يف وأ ملحلا يف ناسنإلا هاريءام ايؤرلا )١(

 .ةظقيلا ةلاح يف ناسنإلا هاري ام ةيؤرلاو

 - لحم .ةيلج» :رحن .«لمف» ىلع هةلمن» عمجي دق (1)
 .«ىحل .ةيحل

 حتفلا اهسايقو .جحلا نم ةّرملاو ةنسلا يه ةجحلا (5)

 نكل .ةّرملا ىلع لدي حتفلاو .ةئيها ىلع لدي رسكلا نأل

 .رسكلاب الإ اهب قطنت م برعلا

 ,ةارك» ىلع «(طقاسلا يأ) رداه .(مسا
 .«ةرده ا ا

 ىلع فصو لك يف ساقنيو :ةلعف 0و

 ؟(ءاللا حيحص لقاع ركذل لع اف هو

 تاه جورب رار كانك .بتاك» :وحن

 .اعالفلا وهو) راكأ ,ديس» عمج ذو .«ةنوخ

 .«ةققز ءةرك | ,ةداس» ىلع «(رمخلا) قز

 ىلع فصو ف ساقنيو :ىلعف -0

 ةيلب وأ عجوت وأ كله ىلع لاد «ليعف» نزو

 ,ليتق - ىضرَم .ضيرم» :وحن .ةفآ وأ

 .«ىرسا .ريسأ - ىحرج :حيرج - ىلتق

 لدي امم «ليعف» ريغل عمجلا اذه نوكي دقو

 - كله .كلاه :وحن «مذقت ام ءيش ىلع

 .ناركس - ىقمح .قمحأ - توم ءتّيم
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 مسا لك .يف ساقنيو :ةلعف َح

 / ال نزو ىلع 0 حيحص

 بد 5 ةزوك ءزوك - ةجرد ,جرد ةطَرَق

 .طّرق» :وحن

 .كيد ره .طق .رداه .درق» اوعمج دقو «ةببد

,ةكيد ,ةرره :ةططق .ةرده :ةدرقا» ىلع «ليف
 

3 
 فصو لك يف ساقنيو :لعف - ط

 ف هفاصوأ يه انه درفملا فاصوأ نأ ظحالي (5)

 ةلاحلا ينو ,ةحيحص انه ماللا نأ الإ ةقباسلا ةغيصلا

 لم ةقباسلا

1 



 .«ةلعاف» وأ «لعاف» نزو ىلع ماللا حيحص

 :ةمئانا همئانا --دعق .ةدعاق ..دعاقو :وعن
 ردانلا نمو .«موص .ةمئاص .مئاص - مون
 امنع نشف وكن نأ 55 ساق ال يذلا

 .«لعاف» نزو ىلع ركذمل ا لتعم فصول

 راس - ىفُع .فاع - ى رع زاغ» وحن
 ّ 7 ليو اسف عم دش 0 هىَرس

 .«لّزُع هدّرَخ .سفن» ىلع « «مرّرعأ

 فصو لك يف ساقنيو :لاّعف - ي

 ب يالا روي طم ذل ذل عب
 تاق سر دار سراح - ماوص .مئاص»

 اك .نهاك - ةاوح

 ةريثك تادرفم يف ساقنيو :لاعف - ك

 :ةيلاتلا ةتسلا اهرهشأ .نازوألا
 .ءاي امهنيع تسيل ,فصو وأ مسأ ١-

 ,«بوث» :وحن ,«ةلعف» وأ « لغف» نزو ىلع

 ةيفسو نع - عاصق .ةعصق - بايث

 هئيح ردنو .«ماخض ةمخضو مخض - باعص

 وحن .ءايلاب نيعلا لتعم نم
 .«فايض ءفيض - عايض

 ةعيض» 3

 ىلع عمجتو ءاهل تعضو يتلا ةأرملا يه )١(
 .ًذوذع «سفن» و و «سافن» ىلعو .اشايق «تاواسفن»

 ىلع سايق عمجتو ٠ .ءايحلا ا ةأرملاو .ركبلا يه )32(

 تدر ىلع ادولف «دئارخ»

 «رلزع» لع انانق عمجيو 1 هلا حالس ال نم وهو (7)

 .«لّزُع» ل لب «لزعأ» ل ًاعمج «لازعألا» تسيلو

 ريسكتلا عمج

 ,لمج» :وحن .«ةلعف» وأ «لَعف» نزو ىلع
 .«راث .ةرمث - لامج

 وحن ,«لعف» نزو ىلع مسأ - '*

 :نانيح ورع هلا سو
 هنيع تسيل «لغف» نزو ىلع مسا - غ

 ,نهذ - حامر ,حمر» :وحن اي همال الو أواو

 .«ناهد

 نزو ىلع ماللا حيحص فصو -ه

 ا
 .«لاوط .ةليوط .ليوط - مارك

 وأ «نالمتف» نزو ىلع ففصو -1

 وحن 550 وأ «ةنالغعف» وأ «ىلعف»

 - شاطع .ةناشطع .ىفطع .ناشطع»

 :«ضصاخ ةئاشق (نطلا ساضلا) ناسخ

 ريغ ىلع .نزولا اذه ىلع عمج امو
 .ةمئاق .مئاق - ءاعر ,ةيعار ٠ ,عار» : سايق

 .فجعأ - مايص .ةمئاص .مئاص - مايق
 كح - رايخ 50 - فاجع .ءافجع

 :داعطنب «مطبأ "تاي فارغ .>ذانع
 - صالق .(ةباشلا ةقانلا) صولق - حاطب
 لدتا 2: قالمة < كاحإ يشأ

 - عابض .عبض - عابس .عبْس - لاصف
 .«سافن ,ءاسفن

 يف درطيو :لوعف - ل

 .«لعف» نزو ىلع يذلا مسالا 0

 .«روغ .رغر - دوبك ,دبك» :وحن

 23ه



 ريسكتلا عمج

 «لمف» نزو ىلع يذلا مسالا - ١

 - بولق ,بلق» :وحن ادا هنيع تسيلو

 :ةةوبل هكنل
 «لغف» نزو ىلع يذلا ميخالا -*؟

 ,افعاضم الو ماللا الو نيعلا لتعم سيلو

 .«دونح .دنج - دورب قرب :وحن

 .««لعف» نزو ىلع يذلا مسالا - ع

 .«لويف .ليف - لوم .لمج» :وحن
 اهنم ةريثك نازوأ يف ملوعف» ظفحو

 ا ا ا :وحن ,«لعف»

 .«لولط ,للط -روكذ ركذ - نوجش

 ُ «لعاتوو
 و

 .دقار - دوهش .دهاش» :وحن

 وحن ,«ليعف» يبا" !«ّيكب كلاب - دوقر
 ل

 ,ةبقح» :وحن ,«ةلعف» و قر «قيرف»

0 

 يف درطيو :نالعف -

 وحن 4 اعف نزو ىلع مسأ ١-

 .«ناب رغ :تارغ - ناملغ ,مالغ»

 وحن هيا نزو ىلع مسأ - ؟

 .«ناذرج ,ذرج»

 واو هنيع ل نزو ىلع مسأ ب ع

 .«ناديع .دوع - ناتيح :توحال :وحن

 فلأ هيناث «لعف» نزو ىلع مسا - ؛

 ميرم) .هاًّيكُبو ًادُجس اوُرَخ» :ىلاعت هلوق هنمو )١(
08). 

 .راج - ناجيت .جات» :وحن .واو اهلصأ

 .«ناريج

 نم رِكذ ام ريغ يف «نالعف» يني دقو
 نأ نود ظفخف .ةقباسلا ةعبرألا نازوألا

 .ونص - نالزغ .لازغ» هنمو .هيلع ساقي

 - نافرخ .فورخ - ناملظ .ميلظ - :

 .خيش - نافيض .فيض - ناطيح .طئاح

 - نايبص .ّىبص - 0 .لصف -
00 , 

 :يف درطيو :نالعف -

 وحن .«لعف» نزو ىلع مسا ١-

 .«نابكر بكر 0 نارهظ .رهظ»

 نزو ىلع نيعلا حسيحص مسأ - ؟

 - نادل ,دلبي» :وحن .«لعف»

 .«نابشخ
 وحن .«ليعف» نزو ىلع مسا - 9

 - داب «بيثك»
7 

 ساقي نأ نود ظفحف ,ةقباسلا نازوألا
 5 و

 .دحوا - نادحو ,.دحاو» :هنمو ,هيلع

0 

 ءبشسح

 :«نافغر .فيغر

. 1 . 
 - نابؤت .ءبئذ - ناردج .رادج - نادحا

 هيد ناس .ءباش - نايعر «عار

 - نارمش ,رمحأ - نادوس .دوسأ - ناعجش

  >” 0000<3”٠0_٠م٠بللس 000010-21

 ىلع ناك نإو .ذاش «ناعجش» ىلع «عاجش» عمج (؟)
 ال ءاسسألل وه امنإ .نزولا اذهو ةفص هنأل .«لاعُت» نزو

 .ًاضيأ ذاش عجج وهف «ناعجُش» تلق اذإ اذكو .تافصلل

 نا



 ريسكتلا عمج

 .روعأ - نايمُع .ىمعأ - ناضيب .ضيأ
 .«نأروع

 :يف 5 :ءالعف - س

 نزو ىلع لقاع ركذمل فصو ١-
 ىنعب «ليعف»

 ىلع وأ مذ وأ حدم ةّيجس ىلع لاد ,فعاضم

 «ميرك - ءاهَبن ,هيبن» :وحن 0

 - الَخُب ,ليخب - ءاَلُع 01
 هدا سلس هداك 0
 هماقَفُو

 نزو ىلع لقاع ركذلا فصو - 5

 وحن مذ وأ حدم ةّيجس ىلع لاد «لعاف»
 .رعاش - ءالَهُج .لهاج - ءايلع .ملاع
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 سايق ريغ ىلع .نزولا اذه ىلع عمج امتو
 ءرْهص .لذت :ديهش .,ريسأ .نيجس ,نابج#

 كا 6 .ءانيج» :ليقف «رظان

 .«ءارظن فاروس ,ءالّذن ادي

 :يف طبق :ءالعفأ 5-6

 لك «ليعف» نزو ىلع فصو ١-

 وحن .فعاضم وأ ,ماللا

 .«ءالذأ ءليلذ .ءاّدشأ .ديدش
 ,بيصن» عمج نزولا اذه ىلع عمس امو

 :ليقف «عيبر .سيمخ «٠ ,(رشعلا يأ) ريشع

 .«ءاعيرأ .ءاسمخأ .ءا يقع ءايعاف

 للاعف - ف :عومجلا ىهتنم ْغَيِص

 ت ءايتغأ ,ينغ» :

 ريغ ,ماللا مدح «لعاف»

 اء انور .«نااعقو
 .درجم لوصألا ّيِعابر مسا لك ١-

 :وحن .ديزم وأ «مهارد مر :وحن

 :«رفاضغ :رفلضغ»
 وحن .درجملا ىسامخلا مسالا يفو - ؟

 :وحن .ديزملا وأ «جرافس ,لَجَرْفَس»

 .«لدانع .بيلدنع»

 وأ ّيعابرلا مسالا يف «ليلاعف» دّرطيو
 ,ةنكاس ةلع فرح هرخآ لبق يذلا يسامخلا

 ءسودرف - سيطارق .ءساطرق» :وحن

 .«ريناند .رانيد - سيدارف

 مسالا .نينزولا نيذه ىلع عِمس كلذك
 :وحن ,حيحص فرح هيف ديز يذلا ّيثالثلا

 - نيكاكس .نيكس - لبانس .لبنس»

 .«نيحارس .ناحرس

 درطي :ليعافأو لعافأ - ص

 :يف «لعافأ»
 ةفص «لعفأ» نزو ىلع ناك ام - ١

 ,لضفأ - مراكأ .مركأ» :وحن .ليضفتلا

 .«لضافأ

 .ةدئاز ةزمه هلوأ .يعابر مسأ - ؟

 .«لمانأ ,ةلمنا - عباصأ .عبصإ» و

 يعابرلا مسالا يف «ليعافأ» درطنو

 :وحن .ذم فرح هرخآ لبق يذلا ديزملا

 :قناضا :ةرايصإ -:تيلاسا :تولسأ»و

 «لعافت» درطي :ليعافتو لِعافت - ق

>32 



 ريسكتلا عمج

 ,ةدئاز ءات هلوأ يذلا ّيعابرلا مسالا يف

 ,ةبرجت - لبانت .(ريصقلا) .لّينت» :وحن
 يعابرلا مسالا يف «ليعافت» درطيو .«براجت

 :وحن .ذم فرح هرخآ لبق ىذلا ديزملا

 .«حيباست ءةحيبست - ميساقت ,ميسقت»

 درطي :ليعافمو لعافُم -ر
 هلوأ .فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام يف «لعافم»

 .ةسنكم - دجاسم .دجسم» :وحن .ةدئاز ميم

 ىلع عمجيو .«زوافم .ةزافم - شياعم
 هرخا لبق اديزم كلذ نم ناك ام «ليعافم»

 .قاثيم - حيباصم ,حابصم» :وحن له فرخ

 .«قيثاوم

 درطي :ليعافُيو لعافُي - ش
 ءاي هلوأ يذلا ّىعابرلا مسالا يف «لعافي»

 .(لجر ىلع مْلَع) دمحي» :وحن .ةدئاز
 .يعابرلا مسالا يف «ليعافي» درطيو .«دماح

 :وحن ءذم فرح .هرخآ لبق يذلا ديزملا

 .«عيب أني «عوبني»

 درطي :ليعاوفو لعاوف - ت
 :يف «لعاوف»

 ا
 .«بكاوك .بكرك

 ١" - رهاوج .ةرهوج» :وحن .«ةلعوف» -
 .«عماوص .ةعموص

 - عياوط .عباط» :وحن ,«لعاف» - “

 .«متاوخ اخ

 رحجل مسا) ءاقفان :وحن .«ءالعاف» - ع

 1 .قفاون .(عوبريلا
 ,لقاع ريغ ركذمل فصو «لعاف» - ©

 .«قهاوش .قهاش - لفاوض .لهاص» :وحن
 ,ملع ريغ وأ ناك املع «لعاف» - 1

 - بجاوح .بجاح - رباوج .رباج» :وحن

 .«براوش .ءبراش

 :وحن ,لقاع ثنؤمل ةفص «لغاف» -
 .«قلاوط .قلاط - ضئاوح .ضئاح»

 - مطاوف .ةمطاف» :وحن .«ةلعاف» - 8

 ,ةلماح - بتاوك ,ةبتاك - صاون .ةيصان

 .«ناوغ .ةيناغ - لماوح

 كلذ نم ناك ام «ليعاوف» ىلع عمجيو
 ,ةنوحاط» :وحن .دم فرح هرخآ لبق ًاديزم

 .«ريماوط (ةفيحصلا) راموط - نيحاوط

 يعابر لك يف درطيو :لئاعف :.- ث

 :يه .ةرشع هنازوأو .ّدم فرح هثلا ,ثنؤم

 ١ .ةداهش :وحن .«ةلاعف» شهائد 

 .«بئاحس .ةباحس

 "' - .ةمابع  لئاسر .ةلاسر» :وحن .«ةلاعف»

 .«مئامع
  لئاثح .ةلاثُح» :وحن .«ةلاعف» -“"“

 هانت اود هاو
 ءاتنالخا :ةيولح هوحت" 4ةلوعقا: كا

 .«لئامح .ةلوم
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 ىنعمب نوكي الأ طرش «ةليعف» 0

 ,ةبيتك - رئاشع ,ةريشع» :وحن .('!«ةلوعفم»

 .'''«دئاقع .ةديقع  بئاتك

  لئامش ءلاش :وحن .«لاعف» 1
 .«طئانش .(ةليمجلا ةأرملا) .طانش

 حيرلا) لامش» :وحن .«لاعف»
 .«لئابش .(ةيلاهشلا

 .«بئاقع .باقع» :وحن لاح -4

 - زئاجع ءزوجع» :وحن .«لوعف» - 1
 .«بئانج (ةيبونجلا حيرلا) بونج

 حيرلا) قيزح» :وحن ,«ليعف» - ٠

 .«قئازح .(ةديدشلا

 هيلع ساقي الو «لئاعف» هيف ظفحي اممو

 ,(خألا وأ نبالا ةأرما) ةنك .ةّرض» عمج
 .«صئاصل .نئانك .رئارض» ىلع «ةصل

 درطي :ليعايفو لعايف - خ

 هيناث :فرخأ هيأ ىلع ناك ام 5 «لعايف»

 طنز .«فرايص .فريص» :وحن .ةدئاز ءاي

 هرخآ لبق أديزم هنم ناك ام يف «ليعايف»

 .«ريجايد .روجيد» :وحن هده فرخ

 رطب :ىلاعف لاعف ,. لاعف تؤ

 ةأرملا) ةكيرت ,ةعيدو ,ةريخذ ,ةحيبذ» عمج ّدشو )١(
 ىنعب اهلكو) .(ةيعرملا ريغ ةضرورلا وأ .سناعلا
 .«كئارت .عئادو .رئاخذ ,حئابذ» ىلع («ةلوعفم»

 تلوُمَف .لاعف .ةلاعف .ةلاعق» عج طرش نأ ظحالي )١(
 .ةروكذملا ةلثمألاك ةيمسالا وه «لئاعف» ىلع

 ريسكتلا عمج

 :يف «ىلاعف»و « لاعف»
 :وحن .«ءالعف» نزو ىلع مسا ١-

 دراج رام رواجا
 ل

 .«ىواتف ,واتف را

 :وحن .«لعف» نزو ىلع مسا -'9
 .(نذألا فلخ يذلا مظعلا مسا) ىرفذ»
 .«ىرافذ ٠ رافذ

 ريغ ىئنأل «ىلغف» نزو ىلع فصو - غ

 .«ىلابح ,لابح .ىبخ» :وحن .«لعفأ» ىتنأ
 يف .سايق نود .نانزولا ناذه ظفح دقو

 ءاط ركذم الو «ءالْعف» نزو ىلع يتلا ةفصلا
 .«راذع .ىراذع .ءارذع» :وحن

 ىلع فصو نا و «ىلاعف» راع

 ,ناركس» :وحن .«ىلغف» وأ «نالعف» نزو

 ,نابضغ - ىراكُس .ىراكس .ىركش
 .ىشطع .ناشطع - ناينغ .ىباضغ .ىبضغ

 .«ىئاطع .ىئاطع

 :يف هدا طا يف «للاعف» درفنيو

 ,«ةليعف» نزو ىلع ماللا لتعم مسأ ١-

 .«اياده ,ةيده» :وحن

 دل اخاف نزو ىلع ماللا لتعم مسأ - ؟

 رفضا ةب ادق وحن «ةلاعف# ىأ ةةلاغقوأ

 ةياقن - ىواره .ةواره - ايادج .(لازغلا

 .«اياقن .(هترثخا ام)

 نزو ىلع ماللاو نيعلا لتعم مسأ - ':



 ريسكتلا عمج

 اوعمج دقو .«اياوز .ةيواز» :وحن .«ةلعاف»

 (هل جوز ال نم) و |ميتي» سايق ريغ ىلع

 اك .«ىّراهط .ىمايأ .ىماتي» ىلع «ارهاطو
 ىلع «ةليللاو ضرألاو لهألا» اوعمج

 .اذوذش «يلايللاو يضارألاو يلاهألا»

 يف درو :يلاعف - ض

 يف ديزم فرحأ ةثالث ىلع مسا ١-

 هر :ةبمتلا ان فارع
 ا ٠ 3 .٠

 .«ىساما .ةيسما -

 دق طا ورا

 يسارك .يسرك»
 قاحلإلا فلا هرخا يف ديزم مسا - ؟

 ,.(قنعلا بصع) ءابلع» :وحن .ةدودمملا

 .«يبالع

 .«ىلاعف» ىلإ فيفختلا «ٌيلاعف» يف زوجيو

 الل نوكي دق :ةظوحلم -5

 ةلعفَت وأ لفت
 ةلعاف - لعاف - لعاف

 ثنؤمل١ لاعف - لاعف - لاعف
 (يونعم

 نالعف لاعف

 لئاعف ةلاسف < :ةلامف ت:ةلاثق

 لوعف وأ لاعف لعف

 نأك .ريسكتلا عمج يف ةغيص نم رثكأ دحاولا
 ناطش ءىطاش» :وحن .ناتغيص هل نوكي

 نسلأ ناسل» : وحن ١ ,ثالث وأ ,«ءىطاوش

 ملا موحل محل» :وحت ,عبرأ وأ ,«نسل ةنسلأ
 رمح ةرمخأ رام :وحن سمخ وأ 4 نامحل

 دسأ» :وحن .تس وأ ,«ءارومخح روم ريم

 ذا يقدم ان ا وا نادم قا ناعا
 .ةيبضأ بضأ ةَوبِص ةّيْبِص ّيِبص» :وحن , عبس

 :وحن .ةرشع سمخ وأ
 )ء

 9 ه2 26 اى ل

 ديبع دباعم ناديع نادبع دابع دبعا دبع»

 ....«نايبص ل

 دبع ىدبع ءاّدبِع ناّدبع ةَدْيَعَم ءادوبعم

 .«دباعأ» عمجلا عمجو .«دبع ,نودبع

 عم درفملا نازوأ مهأب ةمئاق لي ايفو

 .اهعمج نازوأ

 هتلثما

 براجت ةبرجت - لبانت لبنت

 ناوغ ةيناغ - متاوخ متاخ متاخ

 باقع - لئاهش لاهش لامش
 كاع

 نابرغ بارغ - ناملغ مالغ

 - بئاود ةباوذ - لئاسر ةلاسر

 بئاحس ةباحس

 لظ - مولع ملِع - بائذ بئذ

 لولظ لالظ

5٠ 



 ريسكتلا عمج

 يا و ةيبد بد ةلعف (ماللا حيحص) لْغف
 لفك < دوج ديجي < دوري دزب لوعف ماللا الو نيعلا لتعم سيل) لْغف

 لوفق (ًافعاضم الو

 بج - ناهد نْهُد - حامر حْمُر لاعف | همال الو اواو هنيع تسيل) لْغف
 بابج (ءاي

 نالعف لَعف - (واو هنيع) ل ناديع دوع - ناتيح توح .:
 لابج لبج - لامج لمج لاعف | (فعاضم ريغ ماللا حيحص) لغف
 لِعو - روف رم - دوبك دبك 0 لعف

 لوعو 0 | ٍ

 باب - ناريج راج - ناجيت جات (واو اهلصا فلا هيناث) لعف
 نابيب

 نابشخ بشخ - نالمم لمت 4 (نيعلا حيحص) لعف

 رُحْبَأ رحب - سُفنأ سفن لمفأ| ريغ نيعلاو ءافلا حيحص) لغف
 (فعاضم

 مامعأ مع - فايسأ فيس لاعفأ | (فعاضم وأ نيعلا لتعم) لْغف
 - ثويل ثيل - بولق بلق لوف (ًاواو هنيع تسيل) لْعَف

 سومش مش

 - نابكر بكر - نارهظ رهظ نالعف (نيعلا حيحص) لغف

 نادبع دبع

 - ىرفذ - واتف ىّواتف ىوتف ,لاعِف وأ ىلاعف ءالعف - ىلعف - ىلُعف
 ىراحص ءارحص - رافد ىرافذ

 - ىلج ىلُ ةيلح - مطق ةعطق | لئمُم وأ لع لع

 راهث ةرمث - باقر ةبقر. لاعف | (فعاضم ريغ ماللا حيحص) ةلَعف
 بالك هيك ناجل لاعف (ءاي هنيعتسيل) ةلعف
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 ريسكتلا عمج

 ةلوعف - لوعف
 ةليعف - (ّيونعم ثنؤملا ليعف
 (ةلوعفم ىنعب تسيل)

 ةلعوف - لعوف

 لاعفم
 ةلَعفم - لمفُم

 درفملا فصولا نازوأ

 (ليضفتلل ةفص) لمفأ

 (ليضفتلل سيل) لعفا

 ىلع ٌلاد لقاع ركذملا لعاف
 (مذ وأ حدم ةيجس

 (لقاع ركذمل ماللا حيحص) لعاف
 (لقاع ركذمل ماللا حيحص) لعاف
 (ماللا حيحص) لعاف

 وا تنزل اضاخ افضَو) لعاق

 (لقاع ريغ ركذل
 ةلعاف
 (ماللا حيحص) ةلعاف

 (ءاي اهنيعتسيل) ةلعف ءلْف
 (لعفأ ثنؤم) ىلغف
 (لعفأ ريغ ثنؤلل) ىلع

 يرام - ّيرَمَف - يسارك يسرك
 لئامح ةلومخ - زئاجع زوجع
 (ةديدشلا حيرلا) قيزح
 رئاشع ةريشع - قئازح
 ةرهوج رهوج - قراوز قروز

 رهاوج

 قيثاوم قائيم 5 حيباصم حابصم

 سياكم ةسنكم - دجاسم دجسم

 هتلثمأ

 مراكأ مركأ - لضافأ لضفأ

 قرزأ - جرع جرعأ - رمج رمجأ

 قرز

 ءارعش رعاش - ءاملع مماَع

 ةبتك باتك بتاك - ةرَّري َراب

 ةاَزغ زاغ - ةاضق ضاق

 مون مئان - عكر عكار
 قهاوش قهاش - قلاوط قلاط

 ءىطاوخ ةئطاخ - بذاوك ةبذاك

 موص ةمئاص - عكر ةعكار

 ىلابح وأ ,لابَح وأ َلابَح ىلبح |ىلاعف وأ ىلاعف

 نضننن



 "ذب

 عمجلا عمج

 روع ءاروع - رمج ءارمح لعف ءالعف

 باضغ ةنابضغ نابضغ | ىلاعف وأ لاعف - نالعف - ةنالعف - نالْعَف
 صاخ ةناصمخ نام - ىباضغ ةنالعف

 ىصاخ
 "لد وع 1

 ريغ رويغ - ربُص روبص لعف (لعاف ىنعمب) لوعف
 مئارك ميرك - فئاطل فيطل لئاعف ل

 لاعف | ةليعف - (ماللا حيحص) ليعف

 فعاضم ريغ ماللا حيحص لعاف

 ٍ (مذ أ 3 ةيجس ىلع لاد

 لعف (عجوت وا كله ىلع لاد) ليعف

 :ةلالجلا عمج

 ةغيص لحم لحت يتلا عمجلا ةغيص وه

 الاجور نتعب معنا يرلألا ]و دزتلا
 ,ةيروهمجلا سيئر .نحن» :وحن .ةطلسلا

 .«... مس رث

 :عمجلا عمج
 ,ةعست نم رثكأ ىلع لدي عمجلل عمج وه

 - تالاجر لاجر - تاتويب ,تويب» :وحن

 ام ٠ عمجيو .«ريهازأ راهزأ - بلاكأ .بلكأ

 ركذم عج ح عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع ناك

 ةليوط ليوط - مارك ةميرك ميرك
 لاول
 - ءاملع ميلع - ءامرك ميرك
 ءاظع ميظع

 حيرج - ىضرم ضيرم

 ىلتق ليتق - ىحرج

 ,لضافأ» وحن ,لقاعلا ركذملل ن ناك نإ .ملاس
 ناك نإ .ملاس ثنؤم ٍعجو «نولضافأ
 وحن .لقاعلا ريغ ركذملل وأ .ثنؤملل

 58 .لهاوص .تابحاوص .بحاوص»

 نتنأل ّنكنإ» :فيرشلا ثيدحلا هنمو
 ةاحنلا فلتخا دقو .«فسوي تابحاوص

 هنإ .مهضعب لاقف .عمجلا عمج ةيسايق لوح

 لضفألاو .كلذ يف نورخآ مهفلاخو .سيقُم
 ّيرهاقلا ةيبرعلا ةغللا عمجم يأرب ذخألا

 عمج ىلإ وعدت دق ل نا ىلإ بهذ ىذلا

 ركذم مح عمجلا مج - يأ) هيعونب عمجلا

 .(ملاس ثنؤم عمج وأ .ملاس

 ضننا



 ملعلا عمج
 :ملعلا عمج

 فصوي اذهو .ةركن راص ْملَعلا عمج اذإ

 نا رع :نودتس ناسي هورس وكلا
 ءاج» :وحن لاو هيلع تلخدأ هفيرعت تئش

 .8نودمحملا

 رهو) الاس ركام مه عمجي ركذملا ,ملقلاو

 هيلع ْعَمِجَت ام بسح ريسكت عمج وأ .( لوألا
 هريظن
 .«دماحأ نودمحأ دمحأ ,دايزأ

 وهو ,ملاس ثنؤم ٌممج عمجي ثنؤملا ملعلاو
 هيلع عمجت ام بسح ريسكت عمج وأ .ىلوألا

 تادعد دعد» :وحن .ءامسألا نم هريظن

 .«دئاعس يي ل ا هيكل

 نيديزك ماسلا عمجلاب 1308 نإو

 ,نيديز ووذ :تلق .(نيِمَلَع) تاداعسو

 ءرسكملا عمجل اب تيمس نإف .تامطاف تاوذو

 عمج هعمجت كنإف .عومجلا ىهتنم ةغيص ريغ
 :وحن ءريسكت عمج وأ .(ىلوألا وهو) ةمالس

 رغأ .دباعأ نودبعأ (لجر مسا) دو

 ناك نإف .(ريمانأ .تارامتأ .(ةأرما مسا)

 ىلع وأ ,عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع هب ىمسملا
 الإ عمجي الف .ةغيصلا هذه حلاص ريغ نزو
 (ةأرما مسا) فطاوع» .:وحن .ةمالس عمج
 .«نومحاشك (لجر مسأ) مجاشك .تافطاوع

 عمجب ًايفاضإ ًابيكرت بكرملا ُملعلا عمجيو
 :وحن ,ريسكت عمج وأ «ملاس ركذم عمج هردص

 دويز نوديز ديز» :وحن .ءامسألا نم

 :ةلقلا عمج

 :ةرثكلا عمج

 .(60و "و ؟) ريسكتلا عمج :عجار

 :«نبا» وأ «وذ» رد ام عمج

 ءاسأ نم «نبا» وأ «وذ» ب ددَض ام عمجي

 :..هءانلاو. :فلألاب لفتيات
 تاوذ .ةدغقلا

 :لقاعلا فايسا نم ان ردع امام 14 ضرع

 نبا» :وحن .يوذو .ءانبأ وأ نينب ىلع عمجيف

 وود ,ملع وذ - نودمح ونب وأ ءانيأ ,نودمح

 .«ملع

 يد» :وحن : وحن

 :ملاسلا ثكثنوملا عمج

 كم نثكا لع لد اميه ةةفيرفت ع1
 نع تنغأ .هرخآ يف ةنيعم ةدايز ببسب نينئا

 ةدايزلا كلتو .ضعب ىلع اهضعب .تاكرجلاو

 نضل



 اذه درفمو .'''هرخآ يف ءاتلاو فلألا يه

 :وحن .طقف "'اًظفل انتم نوكي دق عمجلا
 ًاثئؤم وأ .تازمح ,ةزمح - تايواعم .ةيواعم»

 :داعس هن ترا رنه :نيهرو: ةوصت طقق ""' اًيونعم

 :وحن 0 ان وعتو اًيظفل ًاثنؤم 3 «تاداعسا

 .هتادس :ةدين < تالاف ةيلاف

 ماسلا ثنؤملا عمج عفرُي :همكح - ؟
 نع ةباين ةرسكلاب بصنيو ةيعلاج

 فلأي عمجلا» .ملاسلا ثنؤملا عمج ةيمست ّمصألا )١(
 .نيمدقألا ةاحنلا نم ريثك دنع دجن اك «نيتديزم ءاتو

 .تامامح - ماح» :وحن .اركذم نوكي دق هدرفم نأ كلذ

 .هعمج دنع هدرفم ملسي ال دق وأ .«تايواعم - ةيواعم

 - تاوارحص . ءارحص - تايدعس .ىدعس» :وحن

 ةمئاتلا ةيسقلا لصفت اذه عزو: :(تادخت (ةدعَش

 .ًافورعم ًاحالطصا تحبصأ اهنأل «لاسلا ثنؤملا عجج»
 .هتالاح مظعم ىلع قبطنت اهنألو

 ةمالع ىلع ًالمتشم ناك ام وه يظفللا ثنؤملا )((

 ,ةمطاف» وحن ثنؤم ىلع الاد ناكأ ءاوس .ةرهاظ ثينأت
 تامالع رهشأو .«ةيواعم» :وحن .ركذم مأ «ءارحص
 :وحن .ءاه اهلصأ يتلا ةطوبرملا ءاتلا مسالا يف ثينأتلا
 يتلا فلألا يهو .ةروصقملا ثينأتلا فلأو .«ةرجش»

 مأ ««ىبح» :وحن .ةروصقم تناكأ ءاوس ةزمه اهدعب سيل
 :وحن .ةدودمملا ثينأتلا فلأو .«ايند» :وحن .ةدودمع

 .«تنأ» ريمضلا يف اك ةرسكلاو .«ءاروشاع .ءارحص»

 ثينأتلا ةمالع نم يللاخلا ثنؤملا وه يونعملا ثنؤملا

 .لالد .دنه» :وحن .ثينأتلا ىلع هتلالد عم .ةرهاظلا

 .«سمش

 ملاسلا ثنؤملا عمج

 يف *نيونتلا عم .ةرسكلاب رجيو .' ”ةحتفلا 00
0 

 نم عنام كلانه نكي مل نإ .ةروص لك
 :لوقتف .فيرعتلا «لأ» و ةفاضإلاك .نيونتلا

 تاره نق .تاديتلتلا :تانلظلا :كباقف
 فلألا نوكت نأ طرشب اذه لك .«ةعساو

 ةدئاز فلألا تناك نإف .أاعم نيتدئاز ءاتلاو
 :تاونقا كاش :وحن ,ةيلصأ ءاتلاو

 اذإ وأ ,(«تقو .ءتوص «.تيب» عمج ) «تاقوأ

 يف امك ةيلصأ فلألاو ةدئاز ءاتلا تناك

 . مار .««ضاق» عمج) «ةاده .ةامر .ةاضق»

 عمج باب يف لخدي ال عمجلا نإف .(«داه

 ةاضقلا «تدهاعو وحن ةعتقلاب نين
 .«مهتاوصأ تعمسو

 :عمجلا اذه عمجت ىتلا ءامسألا - “*
 :عضاوم ةرشع يف عمجلا اذه درطي

 - تادنه ,كدنه)) :وحن .ثنؤملا ملَع أ

 ,ةحتفلاب ماسلا ثنؤملا عج بصن نويفوكلا زيحم (5)
 .هعابتا مدع لضفألا نم كلذل .فيعض مهيأر نكل

 هدرفم ناك نإ ةحتفلاب عمجلا اذه بصنت ةغل كانهو

 .«ونب .وغل» اههلصأو «تنب .ةهغل» عرج «تانب .تاغل»

 ,تاونس» يف ابك عمجلا يف ماللا تدر اذإ امأ) .«مهتاغل

 ةاعارم لضفألاو .(بجاو ةرسكلاب بصنلاف .«تاهنس

 .ةرسكلاب بصنلا يف لصألا

 .ةاحنلا معز بسح .هنأل .ةلباقملا نيونت ىمسيو :(60)

 .ملاسلا ركذملا عمج يف نونلا لباقيل يتأي

 نضل



 ماسلا ثنؤملا عمج

 .«تاهطاف .ةمطاف - تاللالد ,لالد

 وحن .ثينأتلا ءاتب موتخملا مسالا - ب

 ,.ةزمح - تابتاك ,ةبتاك - تارجش .ةرجش»

 «ةأرما» دش دقو «تافص .ةفص - تازمح

 ,(ةوسن وأ .ةوسن وأ :ناوسن وأ ءامن اهمع)

 اهعمج) «ةما» (مآ .ناومإ .ءامإ اهعمج) «ةّمأ»

 اهعمج) «ةاش» .(هافش اهعمج) «ةفش» .(ممأ

 عمجت لافطألل ةبعل مسا) «ةلق» .(ءاش .هايش
 ام امأو .2”(للي اهعمج) «ةلب» .(«للق» ىلع
 ,(نييثنأل ناملع) « ماطق , ماذَح» لثم ناك
 ىلع هينبي نم دنع عمجلا اذه عمجي ةلف

 اهعمجي لب .هلاوحأ عيمج يف رسكلا
 تاوذ :لوقتف .«تاوذ» ةملكب ةناعتسالاب

 .ماذح

 .ةروصقملا ثيناتلا فلاب متخ ام - جا

 ,ىوجن - تايولس .ىولس» :وحن

 ناك ان الا «فايزك ئوك :ه تايون

 دنع كلذو .«نالُعَف» ثنؤم «ىلْعَف» نزو ىلع

 ناهد نهر كول هر تاازكلا ون
 «اير» ,.(ىركش ,ىراكس ,ىراكس :اهركذم

 .شاطع اهعمج) «ىئطع» .(ءاور اهعمج)

 .( ىئاطع
 ,ةدودمملا ثينأتلا فلأب متخ ام -د

 .ءارذع - تاوارحص .ءارحص» :وحن

 ثنؤم عمج تاملكلا هذه عمجي نم نييوحنلا نم )١(
 .ملاس

 «ءالعَق» نزو ىلع ناك ام الإ .«تاوارذع
 ثنؤم) «ءالحك .ءارمح» :وحن .«لعفأ» ثنؤم

 ىلع د نيتللا (لحكأ ,رملأ
 هرم و « ٍلخك»

 ودنا لقعي آل ام نكذما_رفضح. اج لف

 :مهمرد - تابيتك بيتك - تاريبن ,ريبن»

 .«تامهرد

 لابج هذه» :وحن .لقعي الام ةفص -و

 :«تاقفهاش روضقو تايلاغ
 ,فرحأ ةئالث هلعف زواجملا ردصملا -ز

 - تاماركإ .ماركإ» :وحن .هلعفل دكؤملا ريغ
 - تاراصتنا راصتنا - تاهيبنت .هيبنت

 .«تاجاتنتسا ,جاتنتسا

 برعلا نع.ةلا مسي ل ياخ لك ع
 - تاقدارس .قدارس» :وحن .ريسكت عمج

 .(تالبطصا لبطصا - تامامح .مامح

 عمج هل دهعي مل ٌيمجعأ مسا لك - ط

 .نوفلت - تافارغلت .فارغلت» :وحن .رخآ

 .«تانوفلت

 اك .ملاس ثنؤم عمج هعمج نوزيجيف نويفوكلا امأ (5)

 مهتغل ىلع لوقتف لاس ركذم عمج هعمج هركذم يف اوزاجا
 اما .(نورضخا .رضخا - تاوارضخ .ءارضخ»

 يف سيل» :ثيدحلا يف تءاج يلا «تاورضخ»

 فصولا اهنف دوصقملا سيلف «ةقدص تاورضخلا

 ,ةهكافلاو لوقبلا يهو رضخلا اودارأ امنإو .ةرضخلاب

 ندم عممج «تايرفغصو تايربك .تاوارمح» كلذ لثمو

 عمجي فصو لكف .«ىرغصو .ىربك .ءارمح» ب ىمست
 .ملع مسا حيصأ اذإ عمجلا اذه
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 نم «يذ» وأ «نبا» ب رْدَص ام - ي

 تانب ءىوأ نبا» :وحن ,2'”لقعي ال ام ءايسأ
 .«ةجحلا تاوذ .ةجحلا يذ - ىوآ

 درفملا عمجي ال .عضاوملا هذه ادع ام يفو

 .تاوامسلا» :وحن ءاعابس الإ ءاتلاو فلألاب

 .تالجسلا .تامألا .تاهمألا .تاضرألا

 .«تارايدلا ,تاتويبلا .تالاجرلا .تابّيثلا
5 

 :ماسلا ثنؤملا عمجب قحلملا - ؛
 اههّرأ :نائيش بارعإلا يف عمجلا اذهب قحلا
 يمس ام اهيناثو .(تابحاص ىنعب) «تالوأ»

 بيسب ثنؤمل وأ ركذمل ًابلع راصو .عمجلا اذهب
 تاعرذأ .تاّيطع .تافرع» :وحن .ةيمستلا

 ."«(ايروس يف ةيرق مسا)

 عمجي :ملاس ثنؤم عمج دودمملا عمج -06

 اذإ ءاواو هتزمه بلقب ملاس ثنؤم عمج دودمملا

 انش هونعت :ةسفاعللا "ةدنتاز تناك

 ناعمجتف .لقاعلا ىلإ نافاضملا هوذ» و «نبا» امأ )١(
 .نودمح ونب ,نودمح نبا» :وحن ءيوذو ءانبأ وأ نينب ىلع

 .«ملع ووذ .ملع وذ - نودمح ءانبأ

 ثنؤملا وأ ركذملا مسا نيونت فذحي نم برعلا نم (5)
 «تافرع .تاّيطع» :وحن .نيتدئاز ءاتو فلأب يهتنملا
 .هدرفمل ةاعارم .فرصني ال ام بارعإ هبرعي مهضعبو

 :مهبهذم ىلع لوقتف .اثنؤم درفملا اذه نوكي نأ طرشب
 عابتاو .«َتاَّيطعب ثررم .ٌتايطع تيار :تايطغ تدان
 رجلا عم نيونتلا فذحب لدي هنأل ىلوأ يأرلا اذه

 الف .درفم ثنؤم ملع مسالا نم دارملا نأ ىلع ةحتفلاب

 .عمج هنأ مهوتي

 ماسلا ثنؤملا عمج

 اهئاقبإبو .«تاوارنع .ءارذع - تاواضيب
 :وحن .ةملكلا لصأ نم تناك اذإ بلق نود

 نال تاءانوب .ءايضو جا فاءازق فارق

 اهبلق وأ اهؤاقبإ زوجيو .(نييثنأ اهب تيس
 :وحن ,ىلصأ فرح نم ةلدبم تناك نإ انو

 ,تاءادف ,.ءادف - تاواعد .تاءاعد .ءاعد»

 .«تاوادف

 :ملاس ِثنؤم ٌعمج روصقملا عمج -8
 ءاي هفلأ بلقب ماس ثنؤم عمج روصقملا عمجي
 ملع) ىده» :وحن .ءاي اهلصأ ةثلاث تناك اذإ
 ةلوهحجي ةثلاث تناك اذإ وأ «تاّيده (ثنؤم
 :وحن .تليمأو (دماج مسالا نأل) لصألا

 تناك اذإ..وأ هتايتم .(كنؤم .هلع) قد
 .«تايدعس .ىدعس» :وحن .رثكأف ةعبار

 ,واو اهلصأ ةثلاث تناك اذإ اواو هفلأ بلقتو
 ديلات تناك "اذا: وأ .«تاوضو: :اًظران حت

 مو :دماج مسالا نأل) لصألا ةلوهجم

 .(ثنؤم ملع) ىلإ» :وحن (ةلامإ اهقحلت

 عامتجا ىلإ روصقملا عمج ىذأ اذإو .«تاولإ
 نيتنثا ىلع راصتقالا بجو .تاءاي ثالث

 .«تاّيرث ءايرث» :وحن .طقف
 :طسولا نكاسلا ّيئالثلا عمج -

 طسولا نكاسلا يثالثلا مسالا تعج اذإ

 :هنم يناثلا فرحلا نإف .ملاس ثنؤم عمج

 دم لع اهيعم ناك اذإ حتفي -أ

 عدا :وحن لحوتفم لوألا فرحملاو
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 ماسلا ثنؤملا عمج

 ه«تادحب ةيح 5 تاذعز

 وأ نك وأ لوألا فرحلا

 وأ ًامومضم لوألا 8 رمل ناك اذإ .حّنفُي

 .تاوطُخ تاوُطُخ وحن .ًاروسكم
 .«تادنه ,تادنه .تادنه .دنه د تاوطخ

 ,طسولا كرحم يثالثلا مسالا ناك اذإ امأ

 عبتي 0 ب

 رقت ذنب قرع هتان وأ الرس وحن

 2 رم» :وحن ,ماغدإ هيف ا :ةزوحوا

 .تارّجش :وحن ءرييغت يأ هيلع أرطي الف

 :تارم «تاضع :تازوح

 :وحن .اهتكرع ع يلتف هيصلا امأو
 < تاولخ :ةرلخو

 نم ةاحنلا نم - أ :تاظوحلم - 8

 ةيرثكألا نكل ,ريسكت عمج تانب» ةملك ربتعي

 .ملاس ثنؤم عمج اهربتعت

 ريغب .ماللا فوذحملا درفملا نإ - ب

 هعمج دارملاو .2''اهنم لصولا ةزمه ضيوعت
 اذإ .عمجلا يف همال داعت ماس ثنؤم عج
 .تاومح» :وحن ,ةفاضإلا يف داعت ا

 «تخأ :بأ محو عج ؟تاوخأ ,تاوُبأ
 نك 11| انآ فرحا ا رع :اهلصأو

 ,عمجلا يف داعت ال اهنإف .ةفاضإلا يف داعُت
 هتان «تنب» :وحن

 عمج عمجيف .همال نم فلألاب ضوع يذلا امأ )١(

 .«ءانبأ .نبا - ءابسأ .مسأ» :وحن .ريسكت

 ,ةمطاف» :وحن .ًابوجو ءاتلا َتفذح .لاس

 لبق ناك نإف .«تارجش .ةرجش - تامطاف
 اهنإف .ءايلا وأ واولا نم ةلدبم فلأ ءاتلا

 .ةالص» :وحن .هنم ةلدبملا فرحلا ىلإ بلقت
 انآ :«تايون :ةاوت 7 تاسف .:ةاتف ح تاَولَص

 ءاواو بلقت اهنإف ءاي فلألا لبق ناك اذإ

 قطنلا يف نيتحوتفم نيءاي عابتجا نم ًارارف
 .«تاويح .ةايح» :وحن

 ٍثنؤم عمج عمجي يذلا ملعلا نإ -د
 ,ةركن ريصيف .هتيملع .عمجلا دعب .دقفي .لاس
 فيرعتلا «لا» هلخدت امك .فاضي كلذل

 تابنيز تيأر تابنيز .بنيز .ءادنلا فرحو

 :تابنز' ان تابهزلا تارراةدللا
 بكرملا مسالا عمج تدرأ اذإ - ه

 عج كيلعف لاس ثنؤم عمج ًايفاضإ ًابيكرت
 نسحلا ةديس» :وحن .ِهرجَع نود هرْدَص
 بكرملا اَمأ .«نسحلا تادّيس .(ىثنأ ملع)

 نايقبيف ءأيدييقت اييكرت وأ .ايدانسإ ًابيكرت
 ,«تاوذ» ةملك لامعتساب ناعمجيو املاح ىلع
 ٌداز تاوذ .(ىثنأ ملع) ٌلامجلا ٌداز» :وحن

 ةديسلا تاوذ .كانسحلا ٌةدّيسلا - ٌلامجلا
 .20«كانسحلا

 ماسلا ثنؤملا عمجب ىمسملا عمجي -و

 يف ًايدبيقت وأ ًايدانسإ ًابيكرت بكرملا ملعلا برعُت (1)
 نم عنم ةرثقم ةرسكب ارورجي هيلإ ًافاضم .عمجلا ةلاح
 .ةياكحلا اهروهظ
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 ملاس ركذملا عمج

 .تافرع» :وحن .«تاوذ» ةملك ةطساوب

 .«تاداعس تاوذ .تاداعس - تافرع تاوذ

 :ملاسلا ركذملا عمج

 ةثالث نع بان مسا وه :هفيرعت - ١

 يف نونلاو واولا يه هرخآ يف ةدايزب .رثكأف
 بصنلا يتلاح يف نونلاو ءايلاو .عفرلا ةلاح

 :وحن .عمجلا دنع هدرفم ءانب ملسو ,رجلاو

 .«نوحرف «حرف» ةقوجلم اعل

 عربا محلا اةهوكا :همكح - *

 ءانلابس وصف ور كلا وص هناا وارلاب

 لع انناد نوتلا داني مت .2"ةاهلبق ام.روسكملا
 نيسدتولاب نودلعلا روع وش سلا
 5 )«نيتماص

 :الإ عمجلا اذه عمجي ال :هطورش - '*
 م1 ا رك 111 عسل هلقلا 1

 حوتفملا ءايلاي ريو بصنُي يذلا ىنثملا نم هل ًازييمت )١(
 .اهلبق ام

 ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف «نوملعملا» (1)
 .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورج مسا «نيسدنهملا» .ملاس
 .ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح «نيتماص»

 ضعب الإ عمجلا اذه عمجي الف سنجلا ملع امأ (7)

 ,عمجأ» :وحن .لومشلا ديفت يتلا يونعملا ديكوتلا ظافلأ

 .«عتبا .عصبا .عتكا

 نيّيمدآلاك لقاعلا سنج نم ناك نم لقاعلاب دارملا (*)
 دقو .لفطلاو هلقع دقف يذلا نونجملا لمشيف .ةكئالملاو

 نمو .؟”ةدئازلا ثينأتلا ءات نم ىيلاخلا
 ةينثتلا ةمالع نمو .' ”يناضإلا ريغ بيكرتلا

 مسا عمجلا اذه عمجي ال كلذل .عمجلاو

 رغص اذإ الإ «ناسنإ» .«لجرف وحن .سنجلا

 ردستلا“ نذلا -:ةيستلا اي ةلقتا: أ

 :وحن ,- فصولا نم اهون ناد ةيهنلاو

 يا
 «داعس» وحن .عمجلا اذه عمجي ال كلذك

 «ماشلا» الو .ثنؤمل ناملع امهنأل «بنيز»و

 .نيلقاع ريغ نيركذمل ناملع امهنأل «دادغب»و

 ءاتب ناموتخم امهنأل «ةحلط» و «ةزمح» الو

 هلذل تراكي عمو هلو ,ةدئازلا ةيناجلا

 «هللا داج» وحن الو .ايجزم ًاببكرت كرو

 لا ماعلا كفو داق انكرك تك رغد

 :لاس ركذم عج اهعمجل طورشلا اهيف تققحت

 .خلإ .رماع .دمحأ .ىسوم .دمحم

 ركذمل (قتشملا مسالا) فصولا - ب

 سيل يذلاو ثينأتلا ءات نم يللاخلا .لقاع

 اذه ,«ءالعف» هثنؤم يذلا «لعفأ» نزو ىلع

 ا نواس ,ىناسنإ»

 هلوق يف ابك .لقاعلا ةلزنم هل اليزنت لقاعلا ريغ عمجي-
 رمقلاو سمشلاو ًابكوك رشع دحأ تيأر ينإ» :ىلاعت
 .(8 :فسوي) #نيدجاس يل مهتيأر

 وأ ةملكلا ءاف نم ًاضوع تسيل يتلا ةدئازلاب دارملا (0)

 نم عنمت الف «ةبث»و «ةدع» :يف اك ضوعلل يتلا امأ .اهمال

 .«نوبث» «نودع» :لوقتف .عمجلا اذه ملعلا عمح

 فاضملا هردص عمجيف ايفاضإ ابيكرت بكرملا امأ (1)

 .«نمحر لا ودبع ءاج» :وحن .هيلإ فاضملا هرجع نود

 ضلع



 ماسلا ركذملا عمج

 .بعاك .ثِماط» وحن .عمجلا اذه عمجي ال

 وست "هلو ::ةنوملل تافض: اعأل «ناحتم

 اههنأل .دسألل «راض» وأ ,سرفلل «لهاص»

 ةملكف ”:ةمالعو ءوخت الو ::لقاع نيغ ركذلل نافع

 ءاتب ةموتخم فاصوأ اهنأل «ةبتاك .ةيوار

 «ىمعأ را .ضيبأ» :وحن الو .ثينأتلا

 نمو .«ءالعف لعفأ» باب نم فاصوأ اهنأل

 اهعمجل طورشلا اهيف تققحت يتلا فاصوألا

 ءبورضم .حرف ٠ ماس :ملاس ركذم عمج
 .خلإ ...ينانبل .لسارم

 يذلا فصولا عم ةاحنلا عنم :ةظوحلم

 :وحن) «لعف» هثنؤمو «نالعف» نزو ىلع

 يذلا فصولا كلذكو .(نابضغ .ناشطع

 يذلاو «لعاف» ىنعب ةفص «لوعف» نزو ىلع

 ,روبص :وحن) .ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي

 ةغللا عمجم نكل .ماس ركذم عمج (رويغ

 .امهيف عمجلا اذه زاجأ ةرهاقلا يف ةيبرعلا

 .نوروبص «؛روبص .نوناشطع .ناشطع :وحن

 :ماسلا ركذملا عمجب قحلملا - ؛
 ركذملا عمج بارعإ ٍهبرعت تاملك كانه

 اذه طورش لك اهيف ققحتت ال نكل ,ملاسلا
 اهعاونأ رهشأو .هب ةاحنلا اهقحلأف .عمجلا

 :ةيلاتلا ةتسلا

 «نوملاع» ةملكو .(''«ولوأ» لثم .ال درفم

 سناجتم عومجم لك وه) «لاع» اهدرفم يتلا
 ,تابنلا لاعو ناويحلا ملاعك تاقولخملا نم
 لقاعلاو ثنؤملاو ركذملا لمشت «ملاع» ةملكف

 الإ لدت ال «نوملاع» ةملك نأ نيح يف .هريغو

 ركذي امو :ةيآلا وحن .(بلاغلا ركذملا ىلع

 :ةيآلاو (529 :ةرقبلا) «بابلألا ولوأ الإ

 :ءارعشلا) «نيملاعلا ٌبر ليزنتل هنإو»
 7 ١5(.

 ,نوثالث .نورشع :ةيددعلا دوقعلا - ب
 ال عومج ءابسأ اهلكو .نوعست ...نوعبرأ

 :ىلاعت هلوق وحن .'"'اهظفل نم اهل دحاو

 «نورباص نورشع مكنم نكي نإ»

 .(660 :لافنالا)

 نكل ء.اهظفل نم درفم اخ تاملك - 2

 اذه هعمج دنع رييغتلا نم ملسي ال درفملا اذه
 هنو ,«نبأ» عمج «نونب» :وحن ٠ .عمجلا

 .لقاع ريغو ثنؤم درفم يهو .«ضرأ» عمج

 «نونس» .«بحاص» ىنعب «وذ» عمج «وود»

 ىنعب «ةضع» عمج «نوضع» ,«ةنس» عمج

 «ةزع» عمج «نوزع» ««قيرفت» وأ «بذك»

 دوجو مغرب اهّدم نود ةزمهلا مضب هولوأ» أرقت )١(

 .واولا
 تناكل .«ةثالثو عج اثم «نوثالث» تناك ول (؟)

 ظافلأ ةيقبل ةبسنلاب اذكهو .5 “  ا ” :يواست

 .دوقعلا

 ضر



 اهتلثمأ نمو خلإ ...سانلا نم ةقرفلا ىنعب
 «ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لاملا» :ةيآلا

 نم مكل لعجو# :ةيآلاو .(61 :فهكلا)

 ,(7" :لحنلا) «ةدفحو نينب مكجاوزأ

 «باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل# :هلوقو

 نعو نيميلا نع# ةيآالاو .(0 :سنوي)
 ةيآلاو .(77 :جراعملا) «نيزع لاهشلا
 :رجحلا) «نيضع نارقلا اولعج نيذلا»

 يوذ هّبح ىلع لاملا آو :هلوقو ١
 /١7/7(. :ةرقبلا) «ىبرقلا

 ءايلع الو انفو: تدل تامللك - د

 «نولهأ» :وحن .ملاس ركذم عمج عمجت اهنكلو
 رطملا وهو .«لباو» عمج «نولباو»و .لهأ عمج

 انلاومأ انتلغش# :ةيآلا وحن .ديدشلا

 ١١(. :حتفلا) «انولهأو

 يفوتسملا عمجلا اذه نم تاك - ه

 تحبصأ اهنكل .هب قحلأ امم وأ .طورشلا

 .نودلخ .نوديز .نودمح» :وحن ,امالعأ

 :وحنو .(صاخشأ ىلع مالعأ) «نودبع

 «يلِع» عمج وهو .ةئجلا يلاعأل مسا) «نويلِع»
 قحلم وهو .ةيلعلا وأ يلاعلا ناكملا ىنعمب

 هذملو .(لقاع ريغ هدرفم نأل عمجلاب
 .")هرهشأ .تابارعإ ةدع تاللكلا

 هذه نون فذح حصي 'ال تابارعإلا هذه عيمج ف )1(

 ءاج اذإو .عمج نون تسيل اهنأل .ةفاضإلا دنع تاللكلا

 - .ربخلاو تعنلاك ةقباطملا يضتقي ام تالكلا هذه دعب

 يف عمجلا ظفلك هظفل نوكي

 ماسلا ركذملا عمج

 ركذملا عمجك فورحلاب اهبارعإ ١-
 .نيديز ٌتدهاش ودع ءاج» :وحن . ؛مادلا

 نإ الك ديآلا وحنو ,«نيدعسب تررم

 ام كاردأ امو َنيِْلَع يفل راربألا باتك
 .(11 - 14 :نيففطملا) «َنويّلع

 نونلا ىلع ةرهاظ تاكرحب اهبارعإ - ؟

1 
 وه بارعإللا اذهو .«نوديزب تررم ءانودعس

 ْ .لضفألا

 نود ا تاكرحي اهبارعإ - '*

 ودفن تأ نودع ءاجر» :وحن «نيونت

0 

 .«نوديزب تررم

 ةقباسلا عاونألا ريغ نم مسا لك -

 ةرخآ لاتشا

 اذه يف قرف ال ءنونو ءاي وأ نونو واو ىلع

 ,نيمسأي» رح «سنج م ا نوكي نأ نيب

 .نيطسلف ا :وحن الع وأ ا

 تفطق .نؤمسايلا جضن» :لوقتف :نيحأ

 أ ”7«نعتيزب تررم ٠ .نيمسايلا

 :ملاس ركذو عمج دودمملا عمج - 6

 تناك اذإ .عمجلا دنع ,دودمملا ةزمه ع

 اواو بلقتو .«نوؤؤاَرق .ءاّرق» :وحن ,ةيلصأ

 درفملا يف ةدئاز الاعتسا لوأ يف تناك اذإ

 .اهتالولدمو اهيناعمل ةاعارم ىنعملا يف ةقباطملا تبجو -

 يف قباسلا عونلا تالك .عونلا اذه تايلك هبشت (؟)
 .اهءارعإل هجوأ ةهدع دوحو يفو .اهنون فذح مدع

 ضخ



 بكرملا عمج

 :وحن .ركذمل الع درفملا اذه راص مث ,ثينأتلل

 اَمَأ .«نوواضيب .ءاضيب - نووارمح .ءارمحر»

 وأ :ءايدوأ واو نم. ةلدبم ةديطا :كناك "اذا

 :ناهجولا اهيف زوجيف :قاحلإلل ةنيزم
 دج ءاوازب اهبلق وأ :اطاح لض اهواقبا

 .ءاطغ - نوو.اجر .نوؤاجر ءاجر»

 .نوؤابلع .ءابلع - نوواطغ .نوؤاطغ

 .«نووابلع

 ؛ملاس ركذم عمج ر وصقملا عمج
 هرخآ فذحب ماس ركذم عمج < لا عمجي

 .اهيلع ةلالد ةحتفلا كرتو .(فلألا يأ)

 ,««نوفطصم .ىفطصم - نوضر ءاضر» :وحن
 لآ) «نولعألا متنأو» :ىلاعت هلوق هنمو
 نمل اندنع مهن:إو# :هلوقو ١١4( :نارمع
 اذإ اَمأ .(27 :ص) «رايخألا نيفطصملا

 ءاقبإ :ناهجولا زوجيف ءايمجعأ مسالا ناك
 وحن .ةمض اهبلق وأ ,فلألا لبق يتلا ةحتفلا

 .نيسوم - نوسوم

 .نيس وم

 :ملاس ركذم عمج صوقنملا عمج - 7

 ,هئاي فذحب ملاس ركذم عمج صوقنملا عمجي
 رست هاقباوبب .عفرلا ةلاح يف اهلبق ام مضو

 نوضاقلا رم» :وحن ءرجلاو بصنلا يتلاح يف

 .«نيماحملاب

 ملعلا عمجي -أ :ناتظوحلم -

 ملعلا كلذكو ,« ماذح . شاقر» :وحن .ينبملا

 دست ةنوتو ءام وأ نوتو واو يهتنملا

 ابيكرت بكرملا ملعلاو .«نيدعس ,نودمح»

 ةيلك :ةطاسوب. ايديبقت ابيكرت وأ .ءايدانسا
 هيضتقي ام بسح «يود» وأ «ووذ»

 يوذب هللا حتف وود رَم» :وحن .بارعإلا

 بالا يودذو نودح يدق ,شاقر

 عدت دقق .ايجزم ابيك رت هيك رم اما. .هنسنحلا

 - نوهموبيس ,هيوبيس» :وحن .ةرشابم ةقيرطب

 «ووذ» لامعتساب وأ .«نوب ركيدعم ,بركيدعم

 يود هيوبيس ووذ دهاش» :ؤحن .«يوذ» وأ

 اًيئاضإ ًابيكرت بكرم امأو .«بركيلعم

 دهاش» :وحن هزجَع نود هردص عمجيف

 .«فيطللا يدبع نمحرلا ودبع

 ماسلا ركذملا عمج
 اهدعب عقو ادإ ءاهفدح زوجي اك .ةفاضإلل

 :ىلاعت هلوق أرق نم ةءارقك .ةنكاس مال

 (؟8 :تافاصلا) «ٌباذعلا وقئاذل مكنإ»
 .(هب لوعفم اهنأ ىلع «باذعلا» ةملك بصنب)

 ,نكاس اهوأ ةملك ىلإ هتفاضإ تناك اذإ امأ

 ارجو ايما مءايو :اعقز فدحت هواو نإف

 رم» :وحن ,ةباتكلا يف ال قطنلا يف كلذو

 عمج نون رع < ب

 .«لقحلا يحالفب ةسردملا وملعم

 :بكرملا عمج
 ,8 مقرلا ,ملاسلا ثنؤملا عمج :رظنا

 ضف



 ,8 مقرلا .ملاسلا ركذملا عمجو .ه ةرقفلا

 .أ ةرقفلا

- 

 :ءاعمج

 يهو .ديكوتلا ةدايزل لمعتست ةملك
 ام ايلاغو ,اديكوت برعتو ,«عمجأ» ثتنؤم

 : وحن .هاهلك» ةملك اهقبست

 يك :«اهلك») «ءاعمج اهلك ةسردملا

 بوصنم ناث ديكوت :«ءاعمج» ..

 7 تيهاقو

 .(اظفل ةحتفلاب

 :فراعملاو تاركنلا دعب لّمجلا
 اَمأ .""0ةّيربخو ةيئاشنإ :ناسق لمجلا

 :عقتف ,ةيربخلا

 ءاط اتعن برعتف ,ةضحم ةركن دعب - ١

 ًاباتك انيلع لّرَنَت ىتح» :ةيآلا وحن
 .("!« هؤرقن

 لاح نوكتف .ةضحم ةفرعم دعب - ١

 متنأو ةالصلا اوبرقت ال» :ةيآلا وحن ءاهنم
 ."#7 ىراكس

 .ةيريخلا ةلمجلاو .ةيئاشنإلا ةلمجلا :رظنا )١(
 ارسإلا (0)
 .«اباتك»

 ةنأو» ةلمح .4* :ءاسنلا (5)

 :ةاريرش» مشل نينا لاع

 ةفص بصن لحم يف «هؤرقن» ةلمج .611" :ء

 بصن لحم يف «ىراكس متن

 بارعالا نم اه لح ال يتلا لمجلا

 ةفرعم دعب وأ ,ةضح ريغ ةركن دعب - '"
 لاثمو .الاح وأ فق ض ير .ةضحم ريغ

 اذهو#» :ةيآلا ةضحم ريغ ةركن دعب ةعقاولا
 دعب ةعقاولا لاثمو .«””4هانلزنأ كرابُم ٌركذ

 ميئللا ىلع ٌرمأ» :كلوق ةضحم ريغ ةفرعم
 ديا القا قبشب

 لم دعب ةعقاولا' ةئئاضنإلا لمملا :امأ
 اذه» :وحن .الاح وأ ًاتعن نوكت الف .ىرخأ
 و ظحاف :كييضت

 :بارعإلا نم اهل لحم ال يتلا لمجلا
 نه :بارعالا قمااغ لاذ ولأ لجحلا

 مَن نمو ,ةدرفم ةملك لحم لحت ال يتلا لمجلا

 وأ ءٌرِج وأ .بصن وأ .عفر عضوم يف عقت ال

 :اهمهأ ةّدع عاونأ لمجلا هذهو .مزج

 ةعقاولا يهو ,ةيئادتبالا ةلمجلا ١-

 .«عيب رلا لبقأ» وحن .مالكلا حاتتفا يف
 يهو .ةّيفاشئتسالا ةلمجلا - "

 تعن بصن لحم يف «ءانلزنأ» ةلمج 65٠. :ءايبنألا (5)

 ةضحم ريغ ةركن دعب اهعوقول .هنم لاح وأ «ركذ» ل
 .(ةفوصوم)

 وأ «ميثللا» ل تعن بصن لح يف «يىنيسي» ةلمج (0)

 اهيف «لأ» ف .ةضحم ريغ ةفرعم «ميئللا» نأل .هنم لاح

 .ميثل يأ امنإو .ًانّيعم «أيينل» دوصقملا سيلف .سنجلل
 نم امل لح ال ةّيفانئتسا «هب ظفتحا» ةلمج (1)

 ضفوإ



 بارعإلا نم اهل لح ال يتلا لمجلا

 اهلبق اع ةعوطقملاو ,قطنلا ءانثأ يف ةعقاولا

 لا نإ مفرق كنزحي الوز ؛ةيآلا رمد
 هل ةّرِهلا ْنإ» ةلج) .(10 :سنوي) «ًاعيمج
 .(بارعإلا نم ال لحم ال ةّيفانئتسا «أعيمح

 يتلا يهو .ةيضارتعالا ةلمجلا - *

 :عقتف .نيمزالتم نيئيش نيب ضرتعت

 - ءاج» :وحن .هلعافو لعفلا نيب -أ
 :لعلأ + للا لوقأو

 حا داعم او هوت نتكلاو اذهل نيخ
 .«أطيشن ناك - هللا ةمحر

 نإف# :ةيآلا وحن .هباوجو طرشلا نيب - َج

 «رانلا اوقتاف - اولعفت نلو - اولعفت مل
 .(514 :ةرقبلا)

 لوق وحن .هباوجو مسقلا نيب -د

 :رعاشلا

 -نيهب يلع يرمع امو- يرمعل

 ٌعراقألا لع الطب تقطن ْدَقْل

 :ةيالا وحن .توعنملاو تعنلا نيب - ه

 «ميظع - نوملعت ول - ْمسقَل هنإو»
 .( 71 :ةعقاولا)

 :وحن .هتلصو لوصوملا مسا نيب -و

 .«ىني رض - هللاو - يذلا اذه»

 وحن .هيلإ فاضملا»و فاضملا نيب - ز
 و ل

 .« ملعملا - هللاو - توص اذه»

 وحن .يظفللا هديكوتو فرحلا نيب -ءادح

 :رعاشلا لوق

 تيل استيش: مسني :لسفوب

 وحن .هيلع لخدت امو «فوس» نيب - ط

 :ىملس يبأ نب ريهز لوق
 يردأ لاخلا - فوسو يردأ امو

 يتلا ةلمجلا ىهو .ةيريسفتلا ةلمجلا - ع

 دقو .هتقيقح نع فشكتو .اهقبسي ام رسفت
 «ْيأ» :ريسفتلا يفرح دحأب ةنورقم نوكت
 عْنصأ نأ هيلإ انيحوأف# :ةيآلا وحن .«ْنأ»و
 ,ةنورقم ريغ وأ ,(77 :نونمؤملا) «كلفلا

 نوكت ,ةماركلا قيرط ىلإ كدشرأ له» :وحن
 ال ةيريسفت «أيقتسم نوكت» ةلمج) «أييقتسم
 .(بارعإلا نم ال لح

 :لوصوملا ةلص ةعقاولا ةلمجلا - ©

 يذلا ءاج» :وحن ءابسا اَمإ نوكي لوصوملاز

 اه لح ال «ةزئاجلاب زاف» ةلمح) «ةزئاجلاب زاف

 امإو .(لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا ني

 فرح «ام») «تلعف امم تبجع» :وحن افرخ

 نم اه لحم ال «تلعف» ةلمحو ,ىدلا :ىنعمب

 .(لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا

 نئف اكأ» ةلمح) «دهتجملا نئف اكأل هللاو» وحن

 اهنأل بارعإلا نم امل لح ال هدهتجملا
 :(منبقلا :تاوج

 طرشل اباوج ةعقاولا ةلمجلا -

 ضن



 :وحن .«اذإ» وأ .ءافلاب نرتقم ريغ مزاج
 اه لح ال «حجنت» ةلمج) «حجنت سردت نإ»

 ريغ مزاج طرشل باوج اهنأل بارعإلا نم
 .(ءافلا وأ «اذإ» ب نرتقم

 طرشل ًاباوج ةعقاولا ةلمجلا - 8

 ةلمج) «كتمركأ ينترز ول» :وحن .مزاج ريغ
 اهنأل .بارعإلا نم اهل لح ال «كتمركأ»

 .(مزاج ريغ طرش باوج

 ال لحم ال ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا - 9

 ٍتددبتو .رطملا عطقنا» :وحن ,بارعإلا نم
 ىلع ةفوطعم «مويغلا ٍتددبت» ةلمج) «مويغلا

 .بارعإلا نم اه لحم ال .«رطملا عطقنا» ةلمج
 اهل لحم ال ةّيئادتبا «ٌّرطملا عطقنا» ةلمج َنأل

 .(بارعإلا نم

 :بارعإلا نم لحم اهل يتلا لمجلا
 نلت ازعل ننال انا ا لجملا

 يذلا وه درفملا نأل ."'”درفم لح لحت يتلا
 .مزجلا وأ رجلا وأ .بصنلا وأ ,عفرلاب فصوي

 .اهمهأ ,ةدع عاونأ لمجلا هدهو

 اّمإ نوكتو .ًاربخ ةعقاولا ةلمجلا - ١
 «ميخو هت ملظلا» :وحن ,ًادتبملل ا

 أدتبملا ربخ عفر لح يف «ميخو هعترم» ةلمج)
 نإ» :وحن .خساونلل اربخ امإو ,(«ملظلا»

 نومركي» ةلمج) «فيضلا نومركي نيينانبللا

 .ةلمح هبش الو ةلمح سيل ام انه «درفملا» ب دارملا )١(

 بارعإلا نم لح اه يتلا لمجلا

 دب الو .(«نإ» ربخ عفر لح يف «ٌفيضلا
 اهطبري طبار نم اربخ ةعقاولا ةلمجلل
 .4 مقرلا .ربخلاو أدتبملا رظنا .ًأدتبملاب

 فن ال نقع ةعئاولا :ةلمحلا 25

 نإ :لق» :وحن .لوقلا لعف دعب اَمإ يتأتو
 لحم يف «ولعي ٌّقحلا نإ» ةلمج) «ولعي ّقحلا
 دعب اّمإو .(«لق» لعفلل هب لوعفم بصن
 .اهتاوخأو «ٌنظ» باب يف لوألا هب لوعفملا

 «سردي» ةلمج) «سردي ٍليمز تننظ» :وحن

 ,.(«تننظ» ل ناث هب لوعفم بصن لحم يف

 ناكأ ءاوس .لمعلا نع 05 لماع دعب اًمإو

 .ىنعملا يف اهقفاوي ام مأ .بولقلا لاعفأ نم

 هو ءايحتسا «لأت كف رتسبأ نظن ارتمو)
 مكُيأ ملعأس» :وحن (ماهفتسالاب الإ قلعت ال
 بصن لح يف «زئافلا مكيأ» ةلمج) «؟زئافلا
 .(«ملعأ» لعفلل هب لوعفم

 وأ) ةفض ةفقاوللا ةلمجلا اتا#
 لا نقلالا دست. نوتكير ماكنت
 «سردي بلاط ثتدهاش» وكت 2 9ةركنلا

 .ةلمج هبش الو ةلمح سيل ام انه درفملا (5)

 دعب لمحجلا نا ةروهشملا ةيوحنلا تارابعلا نم (؟)

 اَمأ .الاوحأ برعت فراعملا دعبو .اتوعن برت تاركنلا

 تارغا زوضيه :ةفاضتنم وأ ةفوصرتم ةركلا تناك اذا

 :وحن .اتعن اهبارعإ زوج ابك .الاح اهدعب ةعقاولا ةلمجلا

 ملعم هاو :وحنو .«علاطي ًادهتحي ًابلاط تدهاشو

 اهبارعإ زوجي نيلثملا الك يف «علاطي» ةلمج) «ٌملاطب فصلا

 .(لاح وأ تعن بصن لح ىف

 ضن



 دل .و

 .(«أبلاط» تعن بصن لحم يف «سردي» ةلمج)
 دب الو ءالاح ةعقاولا ةلمجلا - ؛

 .لاحلا بحاصب اهطبري طبار نم ةلمجلا هذهل

 هرعت .ءارديمتم نإ :طبارلا اذه نوتكي
 يف «سردي» ةلمح) «سردي ذيملتلا تدهاش»

 ءاج» :وحن .واولا اّمإو .(لاح بصن لح
 بالطلا» ةلمج) «بعلملا يف بالطلاو ُملعملا

 واولا امإو .(لاح بصن لحم يف «بعلملا يف
 يف ةظفحو ملعملا ءاج» :وحن .ًاعم ريمضلاو
 ٠١(. - 9) لاحلا :رظناو .«هدي

 كلذو .ىثتسم ةعقاولا ةلمجلا - ه
"0000 00 

 اهيقبأسف مهبالك الإ نيدايصلا لبقتسأس»

 ةلمج هربخ ًأدتبم «مهبالك») «لزنملا جراخ

 لح يف «...اهيقبأس مهمالك» ةلمحو ,«مهيقبأ»

 .( ىثتسم بصن

 .هيلإ ًافاضم ةعقاولا ةلمجلا -5
 ةلمج ىلإ ةفاضم تأت ةملك دعب نوكتو

 نيو لا ودرع وسل رادع
 لحم يف «ناحتمالا يهتني» ةلمح) «ناحتمالا

 نحن د ركدت له» :وحنو ,(هيلإ فاضم رج

 رج لحب يف «ٌبالط نحن» ةلمج) «ٌبالط

 نمألا ثيح ٌتنكسو» :وحنو (هيلإ فاضم

 رج لح يف «بتسم نمألا» ةلمج) 1

 ريغ نم ىنثتسملا ناك اذإ .ًاعطقنم ءانثتسالا نوكي )١(

 .(هيلإ فاضم

 طرشل ًاباوج ةعقاولا ةلمجلا - *
 وحن .«اذإ» ب وأ .ءافلاب نرتقم مزاج
 «مكل َبلاَغ الف ُهّللا مكّرصني ْنإ» :ةيآلا
 «مكل بلاغ الف» ةلمج) ١١١( :نارمع لآ)
 :ةيالا وحنو .(طرشلا باوج مزج لح يف

 اذإ مهمديأ َتمّدق امب ةئّيس مهْبصت نإو»

 مه اذإ» ةلمح) ١( :مورلا) #«نوطنقي مه

 .(طرشلا باوج مزج لحم يف «نوطنقي

 لحم ال ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا - 8

 ,لدبلاو فطعلا يف كلذو .بارعإلا نم
 ال ةلمج) «انه يبت ال .ٌبهذا :هل ٌتلق» :وحن

 ةلمج نم لدب بصن لحم يف «انه قبت

 !انب هل سقف ةعقاولا ةتقذأو

 عي 26و

 تيرتشا» :كلوق لثم يف الاح برعُت
 .«ةلمج بايثلا

 85 و

 :ةلمجلا

 يه .مالكلا وأ .ةلمجلا :اهفيرعت - ١

 ىنعم اهو .رثكأ وأ ""”نيتملك نم ٌبكرت ام

 دنسملا نوكي نأ ةديفملا ةلمجلا يف مزاللا نم سيل (؟)

 نوكيا يفكي لب .قطنلا يف نيرهاظ هيلإ دنسملاو

 اضرا



 «ةاجنم قدصلا» :وحن .لقتسم ديفم
 نم .ةلمجلا يف دب الو .«دهتجملا زوفيدو
 :ةلهتسملا ةدافإلاو .بتيكرتلا ءايه اعف نيردأ

 :ناعون ةلمجلا :ةلمجلا اعون - "

 لك يهف ةّيمسالا ةلمجلا انآ .ةيلعفو ةمينا

 يتلا يه وأ 2'”اليصأ أءدب مساب أدبت ةلجج
 ٌديز» :وحن .لوألا اهنكر مسالا اهيف نوكي
 ةيلعفلا ةلمجلا امأو .«رطمم سقطلا»و «حجن
 لوألا اهنكر لعفلا اهيف نوكي يتلا يهف

 ةّيلعفلا يا ديفتو .«ديز حجن» :وحن :وحن

 ,راصتخالا عم نيعم نمز يف ثودحلاو ددجتلا

 هذه نم دافتسي الف .«ريمس حجن» :وحن

 نامرلا يف: ريمبسل خاجتلا توق قو ةلمجلا
 رارمتسالا ةّيلعفلا ةلمجلا ديفت دقو .يضاملا

 ال نئارقلا ةنوعب ائيشف ائيش ّيدّدجتلا

 لصأب ةيمسالا ةلمجلا ديفتو .عضولا بسحب
 نود يأ ءريغ سيل ءيشل ءيش توبث اهعضو

 ,«ديفم ملعلا» :وحن ءرارمتساو ددجت ىلإ رظن
 توت فورس ةلمحلا هذه نم ةاقشني ذل

 كقيدصل كلوقك .ًارّدقم وأ ارتتسم رخآلاو ًارهاظ امهدحأ
 امهالوأ .نيتملك نم فلأتت «سردا» ةلمجف «سردا»

 يف رتتسملا ريمضلا اههتيناثو «سردا» رهاظلا لعفلا

 .«تنأ» ب ردقملاو «سردا»

 ةيمسا ةلمج تسيل ًالثم «ٌتأفاك ًاديز» ةلمجف )١(

 ًاءدب سيل هب اهءدب نإ ذإ .مساب أدبت اهنأ نم مغرلاب
 هقح هب لوعفملاو .هب لوعفم «أديز» ةملكف .اليصأ

 .يغالب ضرغل مّدقت دقو .ريخأتلا

 وحن .ءادنلاو ,(دوعب

 ةلمجلا

 نع ةيمسالا ةلمجلا جرخت دقو .ملعلل ةدئافلا
 رارمتسالاو ماودلا ديفتو .لصألا اذه

 ماقم يف ثيدحلا نوكي ناك .نئارقلا بسحب

 قلخ ىلعل كنإوإ» :ةيآلا وحن .مذ وأ حدم
 حدملا ضرعم يف مالكلا قايسف .4 ميظع

 :تونبتلا مسمر نارمجتسالا ةفازإ: لخع. لاو

 توبثلا ديفت ال ةّيمسالا ةلمجلا نأ ظحالُيو

 الإ ,نئارقلاب رارمتسالا الو ءاهعضو لصأب

 :وحن .(ةلمج سيل يأ) ًادرفم اهربخ ناك اذإ

 نطرلا:ةوخن هةيمعلا ةلخع وأ هيرطع لهجلا
 ةلمج اهربخ ناك اذإ اّمأ ؛«بجاو هنع عافدلا

 ىنُت ةورثلا» :وحن .دّدجتلا ديفت اهتإف .ةّيلعف
 .«لمعلاب

 قدصلا اهاتحا ةيحان نم .ةلمجلاو
 لمتحت ال ةّيئاشنإ :اضيأ ناعون .بذكلاو
 ءاشنإلاو .امهلمتحت رو ,بذكلاو قدصلا

 :نامسق

 لصاح ريغ انزل يعدتسي ٌيبلط - ١

 :ةدهتحا»و وحن" رمألا لمشيو .نلطلا تاو

 وحن .ماهفتسالاو .«ٌبذكت ال» :وحن .يبنلاو

 «ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له :ةيآلا

 بابشلا تيل» :وحن ,ينمتلاو ٠١(, :نمحرلا)

 .ءبالطلا اهتأ» :

 .«اودهتجا

 ابولطم يعدتسي ال ٌّيبلط ريغ - ؟

 .مذلاو حدملا غيص لمشيو .بلطلا تقو

 ضفي



 ةيئادتبالا ةلمجلا

 سمار دار اطلاع
 هلاب» ءوحن .مسقلاو .«قدصلا لمحأ ام»

 هللا لعل» :وحن .ءاجرلاو .«ندهتجأل

 :كلوق وحن .دوقعلا غيصو ««انمحري

 .ءارشلا كيلع ضرع نمل «تيرتشا»

 .(...بارشلاو ماعطلا لع مارح) دوهعلاو

 ةنالت «تيكرتلا ةئحلات تم. ةلهللاو

 ام وأ) لعفلا ىلع رصتقت ةيلصأ :ماسقأ

 نما بكرتتا ىريكو :.هلغافأ عما (هنغا قوي
 :وحن .ةّيلعف وأ ةيمسا ةلمج هربخ أاذنيَم

 بجي قدصلا»و «ميخو ُهمترم ملظلا»

 وأ ةيمسالا ةلمجلا يهو ؛ىرغصو ؛«همازتلا

 وحن .أدتبمل ًاربخ اههادحإ تعقو اذإ ةّيلعفلا

 ةلمحو .قباسلا لثملا يف «همازتلا بجي» ةلمح

 .«ميخو هعترم ملظلا» يف «ميخو هعترم»

 :ةيئادتبالا ةلمجلا

 نم امل لحم ال يتلا لمجلا :رظنا

 .(١)بارعإلا

 :ةيفانئتسالا ةلمجلا

 نم امل لحم ال يتلا لمجلا :رظنا
 (؟) بارعإلا

 :ةيلصألا ةلمجلا  ةّيمسالا ةلمجلا
 (؟) ةلمجلا :رظنا

 :ةيضارتعالا ةلمجلا

 نم امل لح ال يتلا لمجلا :رظنا
 .(5) بارعإلا

 :ةيئاشنالا ةلمحلا
 .(١؟) ةلمجلا :رظنا

 :ةيريسفتلا ةلمجلا
 بارعإلا نم اهل لح ال يتلا لمجلا رظنا

(8). 

 (ًالاح ةعقاولا) :ةّيلاحلا ةلمجلا
 نم اه لحم ال يتلا لممحجلا :رظنا

 .(4) بارعإلا

 ةلمجلا -ةيربخلا ةلمجلا
 -ةئيلعفلا ةلمجلا - ىرغَصلا
 :ىربكلا ةلمجلا

 .(؟) ةلمحلا :رظنا

 :ةضرتعملا ةلمجلا

 نم اهل لح ال يتلا لمجلا :رظنا

 نضر



 ,مَسَقلل ًاباوج ةعقاولا ةلمجلا
 ...لوصوملل ةهلص .طرشلل

 نم امل لحم ال يتلا لمجلا :رظنا
 .(.../8ق - 5-7 -ه6) بارعإلا

 في ةلوعقم: ءاربخ ةعقارلا ةليخلا
 ...هيلإ ًافاضم ,ىثتسم لاح ل

 بارعإلا نم لح ال يتلا لمجلا :رظنا
 ا كروب حتا د د25

 :دومجلا

 .فّرصتي ال يذلا مسالا وأ لعفلا ةلاح

 :عومجلا

 .عمجلا :عجار

 :روهمجلا

 ,مهتيبلاغ وأ ةاحنلا ةعامج .وحنلا يف ,وه

 :عيمج
 اهب داريو .ّيونعملا ديكوتلا ظافلأ ىدحإ
 لومشلا نع لامتحالا ةلازإو ميمعتلا ةدافإ
 برعتو .عمجلا مكح يف ام وأ ,عمجلل لماكلا
 ىلإ تفيضأ اذإ .اهلبق يذلا مسالل اديكأت

 نودهتجملا حجن» :وحن .''هيلإ عجري ريمض

 ةمضلاب عوفرم ديكوت :«مهغيمج») .«مهعيمج
 لصتم ريمض :«مه» .فاضم وهو .ةرهاظلا

 .(ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينم
 هدكوملا :ىإ .دوغي ريتش لا تشن ل اذإ انآ
 تييمك تبعت انف دك ولا | ده: فدح "اذا وأ
 داع» :لثم يف العاف يتأتف .ةلمجلا يف اهعقوم
 يف هب الفلم ,«مهندم ىلإ نيفاطصملا عيمج

 [ساو .«نيزئافلا 5 تحفاص» :وحن

 عيمج ىلع ٌرئاوجلا تعْرو» :وحن يف ًارورجب

 نوقلعللا اجو رعت ى. ةلاو.:6ةيقوقلملا
 .«اعيمج

 يول ةرابع :ةظوفحم قوقحلا عي

 ةحفصلا يف وأ باتكلا فالغ ىلع .ةداع
 ةداعإ زوجي ال هنأ ىلإ هيبنتلل .هنم 'ىلوألا

 نقيا ءاعق وست "نك كازودقلا اذه :ىاطظو"(5)

 نوملعملا رضح»و «اهفيمج ةبيتكلا تءاج»و «دفيمج

 ...خلإ «نهميمج تابلاطلا تءاج»و «مهميمج

 ضخ



 اعيمج

 كلاملا نذإب الإ هتم ءزج وأ باتكلا عبط

 هعبط قوقحل

 :اعيمج
 برعت : (عجأ :رظنأ) «نيعمتجم» ىنعمب ةملك

 نيزئافلا ٌتافاك» :وحن .ةبوصنم لاح

 اي

 يِبنَج ىلإ هبنج
 :وحن يف 56 «نيقصالم» قىنعمب

 :يلاتلا وحنلا ىلع «يبنج ىلإ هبنج هتسلاج»

 وهو .ةرهاظلا ةمضلاب ب عوفرم أدتبم :«هبنج»

 مضلا ىلع ّينبم لتصتم نيم ءاحلاو فاس
 ينبم رج فرح :«ىلإ» لالا ع لحم يف

 قلعتم ,بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 مسا :«يبنج» .نئاك :هريدقت فوذحم ربخب
 عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورحي
 ءايلاو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلا اهروهظ نم

 ٌرج لحم يف نوكسلا ىلع بم لصتم ريمض
 لحم يف «يىبنج ىلإ هبنج» ةلمجو .ةفاضإلاب

 .لاح بصن

 06و
 29 .٠

9 : 

 .« مالظلا ظ كتدصق» :كلوق

 :سنجلا

 عومجو ءيشلا ةلمج .وحنلا ف ىىوه

 ملع :رظنا .عونلا نم معأ وهو .هدارفأ

 .سنجلل ةيفانلا «ال»و .سنجلا مساو .سنجلا

 :ةيسنجلا

 ندمت ذإ :نيقسللا ةفانلا الوان تنمو
 ضعب يف «لأ» ل فصوو هةّيسنجلا ال» أضيأ

 .«ةيسنجلا لا» :رظنأ .اهعضاوم

- 

 :يبونج

 .يف رش :رظنا .«يفرش» بارعإ برعت

 :هج
 نوكسلا لع قبس :لبآلا زعل توط عنا

 :تسلا تاهجلا

 .تاهجلا ءايسأ :رظنا

#2 

 :اراهج

 يف الاح برعتو .«ةينالع» ىنعمب ةملك

 سرك



 ها راهتج ينأر لوقأس» :كلوق لثم

 مه 2

 .٠

 :وحن يف (
 :«يدهج») «كبلط ةيبلتل ىدهج لمعأس»

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةيوصنم لاح
 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ,ملكتملا
 ٌديملتلا سرد» :وحنو .(ءايلل ةبسانملا ا

 .هتقاط ىصقأب ىأ ةديح

 ١تفيضأ اذإ لاح برصت

 مه ري

 :يبأر َدُهَج
 «ميظع كنأ يبأر دهج ردا ىف تزعل

 قلعتم ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 هيلإ فاضم «يبأر»و .فاضم وهو مدقم ربخب

 عنم ءايلا لبق ام ىلع ةرّدقمل ةرسكلاب رورخي

 ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ

 ريع لمت نيمك ءايلار قاسم ضو كانا
 :«كنأ» .ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع

 لعفلاب هّبشم يردصمو ديكوت فرح «نأ»
 ريمض فاكلاو .رهاظلا حتفلا ىلع ّنبم

 منا هيض لك و علا ىلع ينبم لصتم
 ةمضلاب عوفرم 9 ربخ :«ميظع» مر

 يف «ميظع كنأ» نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا

 ل أدتبم عفر لح

 :ةليجلا ىف اهون تتح نرعت :فضت 0 اذا: ك5

 زاوجلا

* © > 

 :ارهج

 الاح 59 ا رايجو «ةينالع» ىنعم

 ةيلعم لاطلا دقناو وح ةعتفلاب ةيوتمتن
 7 اء

 .«ارهج

 :باوجلا

 «يإ 1: معن :هفرحأو ,(اباوج يضتمي

 هارر 8 همر سام هر « ر؟

 رظنا .لجبأ نإ .للج ءالك ل راح ,لجا

 .هتدام يف الك

 :ظردلا تاّوج
 .(53و9 هو ”و ؟) طرشلا :رظنا

 :تلطلا تارخ
 )3( عراضملا لعفلا :رظنا

 :مَسِقلا باوج
 .(6) مسقلا :رظنا

 :زاوجلا

 وأ يفرصلا وأ ّيوحنلا هجولا ةحابإ وه
 ىضتمعي ادهو .عانتما وأ بوجو نود ىرغللا

 نسض



 عراضملا مزاوج

 ةدحاولا ةلأسملا يف هدّدعت وأ هجولا ةيئانث

 .هاذدعتي ال دحاو رمأ يف ةلأسملا

 .(3) عراضملا لعفلا :رظنا

 :لوح

 اهتوعد دصقب لبإلل هجوُي توص مسا
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع نبم .برشتل ءاملل
 .بارعإلا

 2 وب

 :اديج
 كسورد سردت كتيل» :وحن يف برعت

 ةنتلاب- انوتضتم افلطم "الومفم ءاذيع

 .ةرهاظلا

 :ريج وأ ريج

 نم هل لحم ال .حتفلا ىلع وأ رسكلا

 ,مسقلا لبق هلاععتسا عئاشلاو .بارعإلا
 83 . 28 د هع ©

 .نسردأل هللاو :ىنعمب '''«نسردأل ريج» :وحن

 فرح ماللا :يلاتلا هجولا ىلع «نسردأل» برعت )١(

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّنبم مسقلا باوج يف عقاو

 حتفلا ىلع نبع عراضم لعف «ّسردأ» .بارعإلا
 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ديكوتلا نونب هلاصتال

 ال حتفلا ىلع يم فرح ديكوتلا نونو .هنأ» :هريدقت
 نم ال لح ال «ْنسردأ» ةلمجو .بارعإلا نم هل لحم

 .مسقلا باوج اهنأل بارعإلا

 سفن



 :احاح

 رأ نيكل لخاارتقلا كلل كرش نا
 ال نوكسلا ىلع قيم .ماعطلا ىلإ هتوعدل
 .بارعإلا نم هل لحم

 - نوعستو ٍداح - نوعبراو ٍداح
 - نونامثو داح - نوثالثو داح

 - نوعبسو داح - نوسمخو داح

 :نورشعو داح - نوتسو داح
 :نوغبراو ثلا :رظنا

 رشَع يداح

 رشع ثلاث :رظنا

 :ةرشع ةيداح

 .ةرشع ةثلاث :رظنا

 ةيداح - نوعبراو ةيداح

 - نوثالثو ةيداح - نوعستو

 ةيداح - نونامثو ةيداح

 - نوعبسو ةيداح - نوسمخو

 :نورشعو ةيداح - نوتسو ةيداح
 نوه راو ةثلاث :رظنا

5 
 :نوكت

 ىنعع تناك اذإ .امات ايضام العف - ١

 .«هرمأ يف ُبلاطلا راح» :وحن .«ةريحلا»

 تاوخأ .نم)“ اضقأك انان القفا 2
 راح» :وحن .«راص» ىنعي تناك اذإ .(راص

 «راح» مسا :«ذيدحلا») اك ديدحلا

 «راح» ربخ :ءاكابك .ةمضلاب عوفرم

 نضرفنا



 .كاشاح
- 

 رعي ؟"اهيوخلل ءانعما قره تو
 اشاح بالطلا حجن» :وحن ."'دئازلاب هيبش

 ىلع ينبم رج فرح :«اشاح») .«ديز

 بوصنم اظفل رورجم مسا :«ديز» .نوكسلا

 .(ءانثتسالا ىلع الحم

 بصني هيزنتلل ءانثتسا لمف - 5١

 هلعاف نوكيو .ةّيلوعفملا ىلع هدعب ىنئتسملا
 لعفلا ردصم ىلإ ًادئاع ًارتتسم ًاريمض
 اشاح بالطلا حجن» :وحن .هيلع مدقتمل

 حتفلا ىلع ينبم ,ضام لعف «اشاح») «اديز

 ريمض هلعافو .رذعتلل فلألا ىلع رذدقملا

 لإ .دوعي وه :ةريدقت" ًايوجو: هيفا قس

 :ريدقتلاو :ةعاجسلا» يأ تي ردصم

 هب لوعفم «ادسو .اديز حاجنلا اشاح

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 تلناقو :وحن ا الع ًالعف #7

 لوق وحنو هادو ٌتيشاحو بالطلا

 :رعاشلا

 ههبشُي سانلا يف ًالعاف ىرأ الو
 دحأ نم ماوقألا نم يثاحأ الو

 اهنأ ىلع بصنتف .هيزنتلل مسا - ؛

 :لوقن الو ..«اديز اشاح ٌبالطلا ٌبّسر» :وحن .لعفلاب
 .نع هّرنتي ال «أديز» نأل «أديز اشاح بالطلا ماص»

 يف بوسرلا يف ةكراشملا اَمأ .موصلا يف بالطلا ةكراشم

 .اهنع هزنيف لوألا لثملا
 .قلعتي ال كلذلو (؟)

 عقاولا ردصملا باصتناك كلذو قلطم لوعفم
 فذح اهيف زوجيو .هلعفب ظفلتلا نم الدب

 ,ةفاضإلاب وأ ماللاب اهدعب ام رجو اهفلأ
 شاحد»و «هللا اشاح»و '«هللا شاح» :وحن

0 
 ال مايخلا قت .نأ هردسلا اماج

 ًءاشلاو لبإلا اهيلع حورت نأو

 لبق ةيردصملا «ام» تءاج اذإ :ةظوحلم

 رابتعا ىلع .اهدعب ام بصن بجو .«اشاح»

 اشاح ام بالطلا حجن» :وحن .لعف اهنأ

 ىلع ىنبم ىردصم فرح «لم») «اديز

 «اشاح» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ىلع رّدقملا حتفلا ىلع ينبم م لعف
 هيف ركتسم نانيص هلعافو ردم فلألا

 هب لوعفم :«أديز» .وه :هريدمت ايو

 لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 .(لاح بصن لخ .يف «اشاح ام» نم

 :كاشاح
 كاشاح»:وحن .«كّبن اجرد ىنعم رضام لعف

 ىلع ينبم ضام لعف :«كاشاح») «بذكلا

 وهو أظفل ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم «شاح» (؟)
 :ةرسكلاب رووتع هللا :كاضم ةلذلخلا ظفل «قاد قاف

 هيف رتتسم ريمض هلعاف ًايضام ًالعف «اشاح» برع دقو
 ةلاحلا هذه يفو .وه :هريدقت لصألا فالخ ىلع ًابوجو

 .ةلالجلا ظفل بصن بجي

 نورك



 فاكلاو .رذعتلل فلألا ىلع رّدقملا حتفلا

 ةمضلاب عوفرم لعاف :«بذكلا» .هب لوعفم

 .(ًأظفل

 - مكاشاح - كاشاح - ِكاشاح
 - هاشاح - اناشاح - ّنكاشاح
 - اههاشاح - مهاشاح - اهاشاح
 :ياشاح - نهاشاح

 .كاشاح :رظنا

 :” لاحلا
 ,2"“"فصو لاحلا :اهفيرعت ١-

 نايبل ركذي ,بوصنم ,«يف» قنعمب 21
 سردلا ملعملا حرش» :لثم ءاهبحاص ةئيه
 .(“!«افقاو

 :رعاشلا لوقك ,ًاركذم نوكي دق لاحلا ظفل )١(

 لات الز ايدج كدنع ليخ ال

 لاا دعت !نإ ٌنطنلا نيف

 نوكي دقو .(ركذم لعف هيلإ دنسأ ركذم انه لاحلا ظفلفا

 :رعاشلا لوقك .ًاثنؤم
 رئرسما نم لاح ّرهدلا كتبجعأ اذإ

 ايتاتلدل او. مرسأ“ .:لشكاوو - :ةةسعدف

 .قتشم يأ )ع(

 دنسملا يه ةلمجلا يف ةدمعلاو .ةدمع سيل يأ (1)
 .ىنعملا ال بيكرتلا ثيح نم ةلضف لاحلاو .هيلإ دنسملاو
 .«ملعملا» ةئيه ْتنيِب لاح هافقاو» (4)

 لاحلا

 :نايسق لاحلا :اهماسقأ - "؟

 ال ىتلا يهو :ةسسؤملا لاحلا ١-

 ٌديز ءاج» :لثم ءاهنودب اهانعم دافتسي
 .«ابكاو

 :نوكت :ةدك ؤوملا لاحلا نب 8#

 :ةيآلا وحن ,ىنعم اهلماعل ةدكؤم -أ

 ,تومأ مويو ,َتْدِلَو موي ىلع مالسلاو»
 عه را :ميرم) «اًيح ثعبا مويو

 سانلل كانلسرأو#» :ةيآلا وحن .ًاظفلو
 .(04 :ءاسنلا) «الوسر

 :ىلاعت هلوقك ءاهبحاصل ةدكؤم - ب

 مهلك ضرألا يف ْنَم َنَمآل كبر ءاش ولووط
 .(11 :سنوي) «ًاعيمج

 ايلف ةليملا ووجقل يكون ع

 نم ةنوكم ةلمجلا هذه نوكت نأ طرشب
 فوذحم لماعلاو .نيدماج نيتفرَعم نيمسا

 ليلخ» :لثم .ريخأتلا ةبجاو لاحلاو 56

 .«أفوطع كوبأ

 :فاصوأ ةعبرأ لاحلل :اهفاصوأ - *؟

 :لثم .ةتباث ريغ ةلقنتم نك نا :الوأ

 :لثم .امزال انضو وأ «*”«ابكار ديز ءاجر»

 كوبأ ديز» :لثمو اديس هللا توعد»

 يتأي دق هأديز» نأل .ةتباث ريغ «أبكار» لاحلا (©)
 -.ًايشام

 ىلع ّلدت يهو ةتباث وأ ةمزال لاح هايد لاخلا (5)
 .قلاخلا يف ةمزال ةفص

 فران



 لاحلا

 اهبدي ةفارّزلا هقا قلخ» لئمو ."”«أريحر
 ."”«اهيلجر نم لوطأ

 :لثم .ةدماج ال ةقتشم نوكت نأ :ًايناث
 لود ةدماع .نوكتو مها رضتم دئاقلا ذاعو

 :اهنم لئاسم يف قتشملاب
 ٌديز رك» :لثم .هيبشت ىلع تلد اذإ - ١

 .دسأك :يأ «أدسأ
 تعي ؟لثما ةلغاتك ع كلوءاذا 3

 .نيضباقتم :يأ .«ديب أدب

 ناسف وأ تيت نع تلواذا : كا#
 يأ «أدحاو ًادحاو ةفرغلا اولخدا» :لثم

 :يأ «أباب اباب وحنلا هتملع» :وحنو ا

 قتشملاب ةلوؤم ريغ ةدماج لاحلا نوكتو
 :اهنم .ةدع لئاسم يف

 :ةيآلا نعت :ةفوضوم. تناك |3[ دسك
 .(؟ :فسوي) "”اًيبرع انآرق هانلزنأ انإ»

 لمتكا» :لثم .ددع ىلع تلد اذإ - ؟

 .”«اموي نيرشع لمعلا

 ةلمجلا نومضلمل ةدكؤم اهنأل ةتباث «أبيحر» لاحلا )١(

 قلخ رارمتسا ىلع لدت اهنأل ةتباث لاح «لوطأ» (7)

 .ةلكاشلا هذه ىلع ةفارزلا

 اهنأل قتشملاب ةلوؤم ريغ ةدماج لاح هأنآرق» ()
 .اها تعن «أيبرع» .ةفوصوم

 اهنأل قتشملاب ةلوؤم ريغ ةدماج لاح «نيوشع» (4)
 .بوصنم زيي امو .ددع ىلع تلد

 تعب» :لثم .رعس ىلع تلد اذإ - ؟

 يف نيثاالثب ةليك تيزلا

 الصأ وأ .ًاعرف وأ ءاعون تناك اذإ -

 0 الا تيت ا لع ءاهرحانعل

 :لثمو .””هأصيمق ريرحلا تسبل» :لثمو
 مإب 1

 0 كباب أذهب

 .ليضفت اهيف ٍةلاح ىلع لدت نأ -
 0 هنم دش اخ فيصلا» :لثم

 ةفرعم تدرو نإف .ةركن نوكت نأ :اثلاث
1 : 
 0 «يدحو تئج» :لثم .ةركنلاب تلوا

 (''هئدب ىلع هدوع رفاسملا عجر» :لثمو

 '""ةنيفغلا اجلا اوؤاج» :لثمو
 يف اهبحاص سفن يه نوكت نأ :اعبار

 29 ا ديز ءاج» :لثم .ىنعملا

 .رْعَست يتلا ءايشألا نم يهو ةدماج لاح :هةليك» (0)

 عون اهنأل قتشملاب ةلوؤم ريغ ةدماج لاح «ةضف» (1)
 «ةعاسلا» اهبكئام

 عرف اهنأل قتشملاب ةلوؤم ريغ ةدماج لاح «اصيمق» (")
 .ةزيرخلا» اهيحام نم
 اهبحاصل لصأ ىهو ةدماج ناح «أديدح» (4)

 .«كباب»

 لمفأي بوصنم لاح اهنم لك «أدرب»و «أرح» (4)

 .رخأتملا لاحلا ىلع لضفم مدقتملا لاحلاو .ليضفتلا

 :ريدقتلاو ,ةركتلاب لوؤت ةفرعم لاح «يدحو» )1١(
5000 
 .ادئاع :يأ (11)

 .اعيج نودفاولا ءاج :يأ )١7(

 .هسفن ديز وه «كحاضلا» )١7(

 انورفأ



 بحاص يف لصألا :لاحلا بحاص - ؛

 ةركن يتأي دقو .ةفرعم نوكي نأ لاحلا
 :اهنم تاغوسم

 ء.اهبحاص ىلع لاحلا مّدقتت نأ ١-

 ("!«مولظم ًاملأتم وعدي» :لثم
 ًاصوصخم لاحلا بحاص نوكي نأ - ؟

 ًافوطعم وأ .لمعب وأ ,ةفاضإب وأ ,تعنب امإ
 1 «يهنب وأ ,يفنب اق رين وأ .ةفرعم ىلع'

 ىاولاب ةنرتقم ةلمج لاحلا نوكت وأ ,ءاهفتساب
 راكي كنا ةريغص ةلفط ىلع تقفشأ» :لثم

 0 «أفيظن:ةفرغلا كانا ىلع تظفاح» :لثمو

 ,0اندنبم هيض دشن 500 لثمو

 ,””«نيضكار ليلخو ةعامج ثبهذ» :لثمو
 اهو الإ ةيرق نم انكلهأ اموإ :ةيآلا وحنو
 ال» :لثمو .(4 :رجحلا) '''”«مولعم باتك

 لاحلا نأل ةركن ىقأ لاحلا بحاص :«مولظم» )١(

 ىلع تمدقت اذإ ةفصلا نأ فورعملا نمو .هيلع تمدقت

 .الاح ريصت اهفوصوم
 هنأل ةركن «ةلفط» اهبحاص .لاح :«ةعئاج» (1)

 .«هريغص» تعنب صوصخن

 ةصوصخ ةركذ وهو «ثاثأ» اهبحاص .لاح :«افيظنال )2

 .ةفاضإلاب

 ةركت وهو هدشتنم اهيعاض :لاح :«اثدعيم» (4)

 .«دشنم» ل هب لوعفم هةفيشكو ا لمعلاب ةصوصخب

 ةركن وهو «ةعامج» اهبحاص .لاح :«نيضكار» (6)

 .«ليلخ» :ةفرعم اهيلع فوطعم

 لاحلا بحاص .ةّيلاح «مولعم باتك اهود ةلمجلا (1)
 .يفنب ةقوبسم ةركن «ةيرق»

 لاحلا

 لف لقمو: 7” «ةرويسكم:سأك نم: برشت
 :لثمو .'””«؟اهبلق افوطع مأب بجعت

 .."«نولكأي مهو نيحالفب تررم»

 نوكي دق :لاحلا بحاص مكح - 6

 دنه تءاج» :لثم .العاف لاحلا بحاص

 لكؤت» :وحن .لعاف بئان وأ (١0)«ةعرسم

 د قس ا هلا "لرفع را ةحضات ةيكافلا

 ريمس فطق» :وحن ,(اقلطم وأ .هلجأل وأ .هيف

 :افم لومشمو العام وأ "' '”هةسقات ةحافتلا
 و117 يك ا الغ نيس هجا وو ونش

 وأ “ ”«مداق 55 ديز» :وحن ءأدتبم نوكي

 :هيلإ افاضم وأ اعماق ةيزأ اذه هرعت ارك
 نم "انفتح ادرج تفاضل تاك "اذا :كلاز
 نوكي نأ وأ 2'ءزجلا ةلزنمب وأ .هيلإ فاضملا

 ةقوبسم ةركن «سأك» اهبحاص .لاح .«ةروسكم» (1)

0 9 1 

 ةقوبسم ةركن «ما» اهبحاص .لاح «افوطع» (8)

 .ماهفتساب
 مهو» واولاب ةنرتقملا ةّيمسالا ةلمجلا يه لاحلا (1)

 .«نيحالف» ةركن اهبحاص «نولكأي
 .«ءاج» لعاف .لاحلا بحاص «دنه» )١١(

 .«فطق» ل هب لوعفم .لاحلا بحاص «ةحافتلا» )١١(
 هريمس» لوألا .لاحلا ابحاص امه ءايلعو ريمس»(1١)
 .هب لوعفم «اّيلع» يناثلاو .لعاف

 ضعب ضرتعا دقو .أدتبم لاحلا بحاص هديزه(7١)
 ٌعِمَس هنكل .أدتبم لاحلا بحاص ءيحي ىلع ةاحتلا

 .برعلا هتلمعتساو

 فاضملا فذح حصي يأ ّيقيقحلا ءزجلا ةلزنمب )١4(

 .هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو,

 ضخ



 لاحلا

 :وحن .هيلإ فاضملا يف لماع فاضملا
 :ةيآلاو 3 «أبذهم لجرلا نانسأ ينتبجعأ»
 ميهاربا ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مثؤ

 هيلإط :ةيآلاو ١7١(. :لحنلا) ''”«ًافينح

 هذه ينو .(5 :سنوي) 29ج ًاعيمج مكعجرم
 نع لاحلا رخأتت نأ بجي ةريخألا ةلاحلا

 :اههاف

 :اهبحاص عم لاحلا ةبترم -5
 :تالاح ثالث اهبحاص عم لاحلل

 ,اهبحاص ىلع لاحلا مّدقت زاوج :ىلوألا

 «اكحاض ديز ءاج» :لثم .هنع اهرخأت وأ

 .«ديز اكحاض ءاجد»و

 نع لاحلا رخأت بوجو :ةيناشلا
 :تالاح عبرأ يف كلذو ءاهبحاص

 وحن .ةروصحم لاحلا تناك اذإ - ١

 نيرشبم الإ نيلسرملا لِسرن امو» .:ةيآلا
 .(48 :ماعنألا) 2” نيرذنُمو

 فرحب ًارورجي اهبحاص ناك اذإ - ؟

 فاضملاو .لاحلا بحاص وهو هيلإ فاضم «لجرلا» )١(

 .هنم ئقيقح ءزج «نانسأ»

 فاضملاف .ًافينح ميهاربإ عبتا :لوقلا حضي ثينح :(6)

 .هيلإ فاضملا نم ءزجلا ةلزنمب «ةلم»
 .«مك» هيلإ فاضملا يف رجلا َلَمَع «مجرم» فاضملا (*)

 متعجر هيلإ :ريدقتلاو ,ىنعملا ىف «عجرم» لعاف «مك»و

 ةروصحم اهنأل ريخأتلا ةبجاو لاح :«نيرشبم» (4)

 .«الإ» -

 دل ا دنهب تررم» :لثم .دئاز ريغ رج

 ةفاضإلاب ارورحجب اهبحاص ناك اذإ -
 مكعجرم هيلإ» :ةيآلا وحن .,ةيونعملا

 د( سنويا «اعيمج

 ىاولاب ةنرتقم ةلم لاحلا تناك اذإ -
 .«كحضي وهو بلاطلا ينءاج» :وحن

 .اهبحاص ىلع اهمدقت بوجو :ةثلاثلا

 ايعا ءاج ام» :لثم اروصع ناك اذإ كلذو

 طورشل ةيفوتسم ريغ ةركن وأ .”ديز الإ
  افعرا اهتم ةاه هوحتتا اينما دعا

 لاحلل :اهلماع عم لاحلا ةبترم - 7
 :تالاح ثالث اهلماع عم

 وأ .اهلماع نع اهرخأت زاوج :للوألا

 لماعلا اذه ناك اذإ كلذو .هيلع اهمذقت

 وحن ,( "فرصتملا هبشت ةفص وأ ,””ًافّرصت
 ”!م«نوجُرْخَي مهراصبأ ًاعشخ» .:ةيآلا
 ني ديز اه :لثمو (ا/ :رمقلا)

 .«الإ» ب روصحم لاحلا بحاص «ديز» (©)

 .رمأو عراضم هنم ٌقتشي يذلا وه فرصتملا لماعلا (1)

 مساك ,تاقتشملا وه فّرصتملا هشي يذلا فصولا (7)
 ..ةغلابملا ةلئمأو لوعفملا مساو .ةهبشملا ةفصلاو .لعافلا

 مدقت زوجي الف «ليضفتلا لعفأ» لاحلا لماع ناك اذإ اَمأ

 .هيلع لاحلا

 هنأل «نوجرخي» اهلماع ىلع تمّدقت «اعشخ» لاحلا (4)

 .فرصتم

 فصو هنأل .اهلماع ىلع تمّدقت «اعرسم» لاحلا (9)
 .(لعاف مسا «قلطنم») فّرصتملا لماعلا هبشي

 نايلي



 .اهلماع ىلع اهمّدقت بوجو :ةيناثلا
 :لثم .2!'ءالكلا ردص ا ناك اذإ كلذو
 ناك اذإ وأ ,0؟بكوملا قلطنا تيكو

 .نيلاح يف الماع .ليضفت مسا اهيف لماعلا
 يجابط ىلع اهادحإ ٌُبحاص لضُف

 ديز نم لمجأ ًايِسَتْبُم ملاس» :وحن .ىرخألا
 اسي اع

 .اهلماع نع اهرخأت بوجو :ةثلاثلا

 وأ .©ًادماج ًالعف لماعلا ناك اذإ كلذو
 وأ .لعف مسا وأ ,؟”دماجلا هبشي افصو

 ام» لثم . "”هفورح نود لعفلاىنعم انمضتم
 3 . ١ 7 ريم ” .؟

 حصفا اده» :لثمو : ”«اعيطم هنئسحا

 ءامسأ :يه مالكلا ردص ال قحي يتلا تاودألا )١(

 .ةيبجعتلا امو ,ةيربخلا مكو .ماهفتسالاو .طرشلا

 بصن لح يف حتفلا ىلع بم ماهفتسا مسا «فيك» )0

 ردص اهل نأل اهلماع ىلع ًابوجو تمّدقت .يهو .لاح
 .مالكلا

 .مذلاو حدملا لاعفأك ١١(

 ٍليضفت لمفأ يأ (4)

 :يه هفورح نود لعفلا ىنعم نمضتت يتلا تاودألا (©)
 :ةيبشتلاو :يجرتلاو .ينمتا قورحو. ةراشألا -ءايسأ

 تاودألا هذه نم ىنثتسيو .رورجملاو راجلاو .فرظلاو

 دنع زوجي .اههب ربخأ اذإ ناذللا رورجملاو راجلاو فرظلا
 هب ريخملا نيب يتأت نأ يأ .اهيلع لاحلا مدقتت نأ كاذ
 .هنع رعخملاو

 لاحلاو لماعلا وه دماجلا «هنسحأ» بجعتلا لعف )١(
 .ريخأتلا ةبحاو «اعيطنو

 لاح لا

 , 0 اضكار لازت :لثمو ."”هابيطخ سانلا
 ناك اذإ امأ ,"«ةمداق دنه كلت» :لثمو

 َمُدقت نإف .ًارورجيو اًراج وأ ًافرظ لماعلا
 تيل» :لثم .بجاو ريغ اهلماع ىلع'لاحلا

 ””«اندنع ا ادن رادلا يف ديز» :لثمو 90
 نا

 ددعتت نأ زوجي :لاحلا ددعت - 8

 .(دحاو ىلع لد ام) درفم اهبحاصو لاحلا

 نأ زوجي اك .«افئاخ اهي ديز ءاج» :لثم

 دحتا ادإ عمجت وأ قئتف اهبحاص دّدعتيو دّدعتت
 نإ فطع ريغب دّدعتتو ءاهانعمو اهظفل

 سمشلا مكل رخسو» :ةيآلاك .افلتخا
 :لثمو .(17 :ميهاربا)''') «نيبئاد رمقلاو

 (5 4 م 5 3
 «ةردحنم ادعصم ةريمس تيقل»

 لاحلاو دماجلا هبشي فصو «حصفأ» لماعلا (7)

 .ريخاتلا ةبجاو هايطخو

 .لزنا :ىنعب « لازن» لعفلا مسا وه لماعلا (8)
 1 .ريخأتلا ةبجاو «اضكار» لاحلاو
 «راشأ» لمفلا ىنعم نمضتي .ةراشإ مسا «كلت» (1)
 .هقو رح نود

 لماعلا نأل ريخأتلا ةبجاو ريغ «ةثيقم» لاحلا )1١(

 .«اندنع» :فرظ

 رورجملاو راجلا وه لماعلاو .لاحلا يه «أيئان» 0(

 ' .ريخأتلا ةيجاو ريغ لاحلاف .هب ًاربخ
 «سمشلا» ددعتم هبحاص ىنثم لاح «نيبئاد»-(5١)

 .«رمقلاو»

 لوألا :لاخ ايينم لك «ةرئحتم»و :ءادعصم» (15)
 .ةريمس اهتبحاص ةيناثلاو .«تيقل» يف ءاتلا اهبحاص

 .اهاتعمو اهظفل فلتخاو .لاحلا تددعتف

 اضرخا



 لاحلا

 :عاونأ ةثالث لاحلا :لاحلا عاونأ - 9

 ميلس لبقأ» :لثم.درفم مسا :لوألا

 .«اكحاض

 دعب تناك اذإ كلذو 2''ةلمج هبش :ىناثلا

 يف هموق ىلع جرخف# :ةيآلا وحن .ةفرعم

 تيأر» :لثمو .(75 :صصقلا) (")4 هتنيز

 : "!«موجنلا نيب رمقلا

 :طو رشب كلذو ,.ةلمح :ثلاثلا

 دعب 2 ةيريخ ةلمحلا نوكت نأ <

 ' 71« ضكري دلولا لبقأ» :لثم .ةفرعم

 فرحب دق ريغ نوكت نأ - "*؟

 : 5 لاقتشأ

 ةطبترم ةيلاحلا ةلمجلا نوكت نأ - 9
 نئل» :ةيآلا وحن .طقف واولاب اَمِإ اهبحاصي
 ١4( :فسوي) «ةبصُْع نحنو ٌبئذلا هلكأ

 ريامس لبقأ» :وحن .هذحو ريمضلاب وأ

 وحن .اعم ريمضلاو واولاب وأ ؛"”«عرسُي

 هبش نوكت يتلا لاحلاو .رورجيو راج وأ فرط يأ )١(
 .اًرقتسم :هريدقت فوذحمي قلعتت ةلمح

 :هريدقت لاح فوذحمب قلعتم ةلمج هبش «هتنيز يف» )1١(

 :ءارقتسو

 هريدقت لاح فوذحمب قلعتم ةلمح هبش «نيب» ('1)

 ارت

 .بذكلاو قدصلا لمتحت يأ (؛4)

 .لاح بصن لحم يف ةيربخ «ضكري» ةلمج (6)
 ةهقوس: وأ نلا "(5)

 اهبحاصب تطبترا «عرسي» ةيلاحلا ةّيلعفلا ةلمجلا (7)

 .«عرسي» يف رثتسملا «وه» ريمضلاب «ريمس»

 مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإ ّرت ملأ» :ةيآلا
 .(75857 :ةرقبلا) « فولأ مهو

 :واولاب ةيلاحلا ةلمجلا طابترا - ٠

 عضاوم يف واولاب ةّيلاحلا ةلمجلا طابترا بجي

 :اهنم

 ةدرحم ةيمسا لاحلا ةلمح نوكت نأ - أ

 كترز» :وحن ء.اهبحاصب اهطبري ريمض نم

 .«ةعلاط سمشلاو

 .اهبحاص ريمضب ةرذدصم نوكت نأ - ب

 .«كحضي وهو ديز ءاج» :وحن

 ىلع ةلمتشم ريغ ةيوضام نوكت نأ - ج

 تعلط دقو كترز» :وحن .اهبحاص ريمض

 .«سمشلا

 عراضم اهلعف ةّيلعف نوكت نأ - د
 / موق اي» :ةيالاك ,«دق» ب نورقم تبثم

 هللا لوسر ينا نوملعت دقو يننوذؤت

 اهتارتقا مدع بجيو .(0 :فصلا) «مكيلإ
 :اهنم ةدع لئاسم يف واولاب

 .فطاع دعب ةعقاولا ةلمحلا 3.

 مه وأ تايب انسأب اهءاجفط :ىلاعت هلوقك
 كبحأ» :وحنو .(4 :فارعألا) «نولئاق

 .«ينتعطاق وأ ينتلسار

 نومضمل ةدكؤملا ةيلاحلا ةلمجلا يف - ؟

 .«هيف كش ال قحلا وه» :لثم .اهلبق ةلمجلا
 ,«الإ» دعب ةّيوضاملا ةلمجلا يف - ©

 مهيتأي ام دابعلا ىلع ةرسح اي :ةيآلاك

 ند



 «نوئزهتسي هب اوناك الإ لوسر نم

 0 ”ءودل)

 «ال» ب ةيفنملا ةّيعراضملا ةلمجلا ىف - ع
 « هللاب نمؤن ال انل امو» :ةيآلاك «ام» ب وأ
 ةنرتقملا ريغ ةتبثملا وأ .(84 :ةدئاملا)

 «ٌراكتست ْنْنَع الو» :ةيآلاك .«دق» ب

 ةيفنملا ةيعراضملا ةلمجلا اَمأ ١(. :رثدملا)

 واولاب اهنارتقا :ًالاف ما وأ «م» ب

 1و رسل تبدأ وحن ب ريمضلاو
 .«جضنت املو ةرمثلا تفطق»و .«قفشا

 :الاح

 بوصنم مسا وأ .ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 .«الاح يتآس» :وحن يف ءضفاخلا عزئب

 :ةلاحلا

 نأ ىلع ةلاحلا مسا وأ ةلاحلا لعف لدي
 .طاشن وأ ةكرح ٍّيأب موقي ال لعفلا بحاص

 :ءاقي :ةحئارأ كاش «نوكيد ءوقم وست
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 .اهمح

 اذبح

 .""حدملاب صوصخملا وه هلعاف .'”ًابوبح
 لعف :«ٌبح») .«التاقم ديو سعف :وحن

 :«ديز» .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ضام

 زيي «التاقم» .ةمسلاب عوفرم ا لعاف

 «بح» لعاف ٌرج زوجيو .(ةحتفلاب بوصنم
 .«التاقم ديزب بح :وحن .ةدئاز ءايب

 ىلع ىنبم دئاز رح "فرخ ءابلا :«ديزب»)

 :«ديز» .بارعإلا نم هل لحم ال رسكلا

 نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم «بح» لعاف

 رجلا فرح ةرسكب لحملا لاغتشا اهروهظ
 :رعاشلا لوق وحنو .(دئازلا

 اهجازمب ٌمُككنع اهولتقا ٌتلقف
 اة نيح ةلوتقم اهب ٌبحو

 ةةمازكو 0 :ةروهشملا ةرابعلا يف 5

 تح زيد" قوتط لمفل اقلطم ةلْوَُتَم

57 

 :اذبح
 «ٌبح» نم بكرم حدملا ءاشنإل لعف

 .لابعتسالا يف ريثك وهو «بح» :لوقلا زوجي كلذل )١(
 اهلعاف نأ يف هاذبح» نع فلتخت «بح» نإف هيلعو (1)
 وهف «اذبح» يف «ّبَح» لعاف امأ .حدملاب صوصخملا وه

 .ةيراشإلا «اذ»

 ءابلا :«اهب» .ءاملاب (ةرمخلا ديري) اهوجزما :اهولتقا (1)

 .«سخو لعاف «اه» .دئاز ع فرح

>3١ 



 ىتَح

 صوصخم نم اهل دب الو .ةيراشإلا «اذ»و

 وحن .«اذبَح» ةلمج هريخ ًادتبم برعي حدملاب

 ينبم ضام لعف «ٌبح») .«أبلاط ٌديز اذّبح»

 ينبم ةرأشإ مسا «اذ» .رهاظلا حتفلا ىلع

 ةلمجو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 أدتبملل مّدقم ريخ عفر لحم يف «اذّبح»

 .2")ظفل ديضلا عوفرم أدتبم :«ديز» .«ديز»

 مزالتو .''!(ةحتفلاب بوصنم زييق :«أبل اط»

 عيمج يف ريكذتلاو دارفإلا «اذبح» ىف «اذ»

 ءاعمج وأ ثم صوصخملا نكي نإو .اهاوحأ
 نانيلاطلا ذبح رح ًاشلؤم وأ 0

 ٌتابلاطلا ادع »و «نادهتجملا

 ىلإ «اذبح» وج دقو .خلإ تن اةينجلا

 ال» :وحن «,ةيفانلا «ال» اهتقبس اذإ .مذلا

 .«بذكلا اذبح

 د

 :ىتَح

 هريخ أدتبم وأ ,فوذح أدتبمل ًاربخ هرابتعا زوجيو )١(
 .حودمملا :هريدقت فوذح

 الو .حدملاب صوصخملا ءاذّبح» ىلع مدقتي ال (')

 اذّبح ادهتجم» الو هأدهتحي اذّبح ٌديز» :لاقي الف زييمتلا
 .حدملاب صوصخملا ىلع زييمتلا ميدقت زوجي نكلو .«ديز

 :رعاشلا لوق وحن

 نانا هلك اضوسكا  اذتتتح-آلا
 ربصلاو ٍةناعإلاب اوّصاوتو اوفو

 .ةبصان - ع .ةيئادتبا -

 نود رهاظلا مسالا ٌرجت :ةراجلا ىتح

 ٍرخآ ىتح ٌسردلا ٌتأرق» :وحن ,ريمضلا
 ىلع ينبم رج فرح :قحا) ٠ ("”هيف ةملك
 قلمتم' .:تارعالا نم هل لحب ال نوكسلا

 نم لؤؤملا ردصملا ٌرتو .(«تأرق» لعفلاب
 عراضملا لعفلاو اهدعب ان ةرمضملا «نأ»

 :اهيناعم نمو .بوصنملا

 قع نشيود امل وحنا: ةناغلا كاهن 2
 ,بوصنم عراضم لعف اهلا «مالظلا 0

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةرمضم تأ ب

 لعفلاو ةنأف نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا

 :ريدقتلاو رجلا فرحب ٌرج لحم يف «لحيد

 .(مالظلا لولح ىتح ٌسردأس
 ةلعو ٌببس اهلبق ام نأ يأ) ليلعتلا -

 .(«حِصَأ تح ءاودلا ثيرش» :وحن .اهدعي ال
 رسيدجلاو .ةقتابلا ”ةلاخلا# انه :تارغالاو
 اذإف ,ةياغ «ىتح» دعب ام نأ انه ةظحالملاب
 ةحفصلا ىتح باتكلا تأرق» :تلق

 نورشعلا ةحفصلا نوكت «نيرشعلا
5( 

 ام نإف .«ىلإ» فالخب كلذو . ةءورقم

 الخاد اهدعب ام نوكيو .ةّيناغلا «ّقح» انه ىستو (1)

 ةملك رخآ نأ فرعن .لاثملا اذه نمف .اهلبق ام مكح يف

 .اهتأرق دق سردلا يف

 ام نأ ىري نم مهنمو .ةاحنلا روهمج دنع اده4(2)

 -.لخدي ال دقو اهلبق ام مكح ىف لخدي دق اهدعب

 نضدح



 ىلإ باتكلا ٌتأرق» :تلق اذإف .ةياغ اهلبق
 نورشعلا ةحفصلا نوكت «نيرشعلا ةحفصلا

 .ةءورقم ريغ

 ىنعب نوكتو :ةفطاعلا ىتح - ب

 طقف مسالا ىلع مسالا فطعتو «واولا»
 نمو .(ريمضلا الو لمجلا فطعت ال يهف)

 نم ًاضعب اَمِإ اهب فوطعملا نوكي نأ اهطورش
 لوألا تح بالطلا مِدق» :وحن .اهلبق عج

 ثلكأ» وحق لك قف: 1ك امإو «مهيف

 لك نم جك وأ ,«اهترشق قع ةحافتلا

 نمو الع ص باتكلا ينبجعأ» :وحن

 يف اّمإ اهلبق امل ةياغ نوكت نأ ًاضيأ اهطورش
 قع سانلا تام» :وحن « صفن وأ ةدايز

 ىلع ينبم فطع فرح :«ىتح») «ءايبنألا

 :«ءايبنألا» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 «ىتح»و .(اظفل ةمضلاب عوفرم فوطعم مسا

 هيف زاج عضوم لكف .ةفطاعلا نم معأ ةراجلا

 اذإو .سكع الو .رجلا هيف زوجي فطعلا

 نسحألاف .رورحي ىلع «ىتح» ب فطع
 .راحلا ةداعإ

 اهدعب ا :ةيئادتبالا قادم عج

 نم اهل لح ال اهدعب ةلمجلا نوكتو ,مالكلا

 يهف) اهلبق ءيشل ةياغ اهنومضمو .بارعإلا
 .(ةياغلا ىنعم يف ةفطاعلاو ةراجلا كراشت

 وه ءالؤه بهذمو .كلذ ددحت يتلا يه اهدحو نئارقلاو-

 .حصألا

 :زيارح لق وي :ةيميشا اما ةلمحلا 'ةذَهَو

 اهتامد ل ىلعقلا ٍتلاز ام
 لكس كي ءام ىتح :ةلخدتت

 ل :«لكشأ» .عوفرم أدتبم :«ءام»)

 ء[ وفرع عراضم ةردصم ةيلعف اًمإو .(عوفرم

 « لوسرلا لوقي ىتح اولِزلُزو» :ةيآلا وحن
 , ضامب وأ ,عفرلا ةءارق ىلع (؟5١1 :ةرقبلا)

 سم دق اولاقو اوَقَع تحط :ةيآلا وحن
 .(16 :فارعألا) «ًءارسلاو ٌءاَرضلا انةابآ

 لعج حصي نأ ةيئادتبالا «قتح» ةمالعو

 ةلضف اهدعب ام نوكو .ءاهعضوم يف ءافلا

 .ةقباسلا ةلثمألا يف ا اع ريكا

 اهاقلأ هلعن 00 داَرلاو
 راض «قح» نأ ىلع «هلعن» رجب

 ,ةفطاع اهنأ اههدحأ :نيهجو ىلع اهبصنبو

 ردقم لعفب بصنلاو .ةّيئادتبا اهنأ رخآلاو

 باب نم اذهو .رهاظلا لعفلا هرسفي
 «هلعن»و ,ةيئادتبا اهنأ ىلع عفرلابو .لاغتشالا
 .هربخ «اهاقلأ» ةلمجو .أدتبم

 هتبثأ مسقلا اذه :ةبصانلا ىتح - د

 لمفلا بصنت مهدنع يهف .نويفوكلا
 «نأ» راهظإ اوزاجأو ءاهسفنب اهدعب عراضملا
 فرخ انا نيرضبلا نهذنو:'ديكزت اهذعب

 طرشو .اهدعب ةرمضم «ن بصانتلاو رح

 نيذر



 ماتح

 .البقتسم اهدعب لعفلا نوكي نأ اهب بصنلا

 الوؤم وأ .«َّحَجنأ ىتح نَسردأل» :وحن
 ىتح اولزلزو» عفان ةءارق وحن .لبقتسملاب
 ربخملاف 1١4(. :ةرقبلا) «ٌلوسرلا لوقي

 يف .لعفلا ىلع مزعلاب لعافلا فاصتا رّدقي
 لإ .ةيسيتلاب اليتستم ريصبق :ناشالا كفر
 ناك اذإ اّمأ .لعفلا بصنيف .تقولا كلذ

 ال ىتح كنع تلأس» :وحن .لاحلل لعفلا

 نأ يأ) لاحلاب الوؤم وأ .«لاؤس ىلإ جاتحأ
 هفاصتا ردقيف ,(عقو دق لعفلا نوكي

 ىتح اولزلْزو» :ةءارق وحن .(هيف لوخدلاب
 .اهدعب عفرُي لعفلا ّنإف .6 لوسرلا ٌلوقي

 امهدحأ :ناينعم ةبصانلا «ىتح» لو

 هيلع َحَّربن نل :اولاق» :ةيآلا وحن .ةياغلا

 ؛هطل) «ىسوم انيلإ ٌعجري تح نيفكاع
 ىتح نريسأل» :وحن .ليلعتلا رخآلاو 0١

 نأ ةياغلل اهنوك ةمالعو .«ةنيدملا لخدأ

 اهنوك ةمالعو .«نأ ىلإ» اهعضوم يف نسحي
 .«يك» اهعضوم يف نسحي نأ ليلعتلل

 :ماتح ا
 يتلا ةيماهفتسالا «ام»و ةراجلا «قح» يه

 اهيلع رجلا فرح لوخدل اهفلأ تفذُح
 :«ىقح» :«ماتح») ؟كرظتنأ ماتح» :وحن

 لح ال نوكسلا ىلع بم .ةياغو رج فرح

 .«كرظتنأ» لعفلاب قلعتم ,بارعإلا نم هل

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«ام»

 ةحتفلاو) ةفوذحملا فلألا ىلع ةدوجوملا

 فرحب ٌرج لحم يف .(فذحلا اذه ىلع ليلد

 عوفرم عراضم لصف :«كرظتنأ» .رجلا
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ةرهاظلا ةيضلاب

 لصتم ريمض فاكلاو .«انأرو :هريدقت انو

 .(هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم

 :فتح

 ىلع تام :يأ) .«هفنأ فتح ديز تام»

 .(لتق الو بّرض الب هشارف

 :امتح
 :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 لاح وأ ,ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .متحأ

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم

 و

 :اجح
 :يقأت

 ديفي يذلا نظلا لاعفأ نم العف - ١

 امهلصأ نيلوعفم بصنتف .نيقيلا ال ناحجرلا
 .«أزئاف اديز تزف :وحن .ربخو أدتبم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :«توجح)

 ريمض ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال
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 .ةحتفلاب بوصنم لّوَأ هب لوعفم :«أديز»
 ,(ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :«ازئاف»

 :لبقم نب ميا لوق -

 ٍةَقِب اخأ .وِرَمَع ابأ رمش تنك دن
 ناحل تت اني كا نع

 اطوعفمو اهلعاف نوكي نأ زوجيو

 :وحن .دحاو امهبحاص نيلصتم نيريمض

 لمعلا نع قلعت دقو :ءاشكو قرت

 .نظ :رظنا .«نظدك

 اذ[ ءادساوهت ةلوغقما يضني اق
 :ىنعع تناك

 :يأ ,«ةعماجلا ترعخا :وحن .دصق -

 .اهتدصق
 :وحن .(زغللا يأ) ةاجاحملا يف بلغ -

 .زغللا يف هتبلغ يأ .«هتوجحف هتيجاح»

 ل ل
 .«ةقرسلا

 يأ «سلا تودع :وحن 1 ب

 .هتمتك

 وخت هداقاوأ قاس

 .«هعيطق

 يف ماقأ قف تناك اذإ ءامزال العف تاق

 وأ .«توريب يف د اجح» :وحن .ناكملا

 يعارلا اجح» :

 هبحاص عنمي هنأل اجحلا يمس لقعلا نإ ليق دقو )١(
 .داسفلا نم

 .«يمههأردب توجح» :وحن .لخب : ىنعمبي
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 :اجح

 فوذدحم لعفل ًاقلطم االوعفم قرع
 1 نإ لاقت ةملك يهو تا رين
 هوعخنا ءارورام» اهتمت: عمن :ةنيدعلا نايذلا
 هر ا

 :كيزاجح

 ةينثتلاو) زجح دعب اَرْجَح زجحأ : نعت

 تيرعتو ء(ةنينشتلا :ةنيقحلا 7 ةتلاسلل اه
 .ءايلاب ًابوصنم هلعف نع ًايئان ًاقلطم الوعفم
 ىلع بم لصتم ريمض فاكلاو ,فاضم وهو
 .هيلإ فاضم رج لح يف محتفلا

 :ارجح

 .هلعف نع بئان بوصنم قلطم لوعفم

 ,«أرجج» :كلوق وحن .,«أعنم» ىنعب نوكتو
 ,«؟نئاشلا لمعلا اذه ٌلعفتا» :كل لاق نم
 :هوركم لولح دنع لاقيف .ذوعتلا ىنعمب وأ
 ةينرعلو اعونم أعلم :يأ «أروجح أرْجج»

 ديلا ةيوضنم أ رجعو كا ةقع: «ا روحو
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 :ازجح

 :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم



 يناثلا .ليعافم ةثالث بصني ضام لعف

 :وحن .ربخو ادتبم امهلصا اهنم ثلاثلاو

 تنكح امي ريخلا ملعملا ٌتْندَح»

 هلاصتال نوكسلا ىلع ّيبم .ضام لعف

 ينبم لصتم ريمض ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب
 :«ملعملا» .لعاف مفر لحم يف مضلا ىلع
 :«ريخلا» .ةحتفلاب بوصنم لّوأ هب لوعفم

 100 .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم

 .(ةحتفلاب بوصنم ثلاث هب لوعفم

 دع اهربخو اهمساو هنو دست دقو

 ًاديز تندَح» :وحن ,ثلاثلاو يناثلا :نيلوعفمل

 لوأ هب لوعفم :«أديز») «حيحص ريخلا نأ

 9 نم لوؤملا ردصملاو .ةحتفلاب بوصنم

 | :نيلوعفملا دسم دس «ٌحيحص َريخلا

 .اهتاوخأو ىرأو ملعأ :رظناو .(ثلاثلاو

 :َءاذح

 ناكم فرظ برعتو ,«برق» قعمب

 ًءاذج يلزنم» :وحن .ةحتفلاب اينو

 .«ةسردملا

 ه-

 :راذح

 رمأ لعف مسا ٌبرعتو ,«رذحا» :ىنعم

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رسكلا ىلع اًينبم
 راذح» :وحن .«تنأ» :هريدقت ارحب

 بوصنم هب لوعفم :«لسكلا») .«لسكلا

 .(ةحتفلاب

 :كيراذح

 اهيف ةينثتلاو) رذح دعب ارّذَح ْرّدْحا :ينعت
 ًالوعفم ٌبرعُتو .(ةينثتلا ةقيقحل ال ةغلابملل
 وهو .ءايلاب ًايوصنم .هلعف نع ًايئان ًاقلطم
 نع نين لستم نيت تاكلاو فام

 .ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا

 :فذحلا

 دقف .زاجيإلا ةغل ةّيبرعلا ةغللا :نإ-
 ذأ اف رس العفو أ ءاسااوأ :ةلخ فزع

 .مالكلا يف سبللا عقي نأ نود ةكرح

 بولسأ يف نوكي ةلمجلا
 فذح ثيح 20 :وحن .مسقلا

 فذحيو .ةفوذحملا «مسقأ» يف لعافلاو لعفلا
 < ربخلاو أدتبملا :رظنا) ربخلا وأ أدتبملا انايحأ

 :رظنا) هيلإ فاضملا وأ فاضملاو .(١١و

 قنا قيد ويختفي :لوعتلا و105: ةفاضإلا
 نم» :ريدقتلاو ,«نسح ءازج هل ىطعأو

 كرما فاعف ىقتاو جاتحملا ىطعأ

 نم رمألا) «ق» :وحن ف ةلعل ًانايحأ
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 فدحو

 انا



 نم نونلا فذحك مّدقتم ,لياعل وأ .(«ىقو»

 وأ بصان اهمدقت ام اذإ ةسمخلا لاعفألا

 ,ءايلا وأ واولا وأ .فلألا فذحك وأ ,مزاج

 قبس يذلا رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا نم

 فذحو .,ةسمنخلا لاعفألا :رظنا) مزج ةادأب

 .(ءايلا فذحو .واولا فذحو .فلألا

 :ةلعلا ف كا فذح
 لعفلا ٍرخآ نم

 م ني ل ءتأي ل نوجن ,موزجملا عراضمل
 .رخآلا لتعملا رمألا لعف رخآ نمو .«شخي

 .«شخإ .كبإ ,عدا» :وحن

 :لاصيإلاو فذحلا

 :رظنا .ضفاخلا عزن ىلع بصتلا وه
 .ضفانخلا عزن ىلع بوصنملا

 ما جس

 :ىرح

 نم صقان دماج ضام لعف ١-

 اهلعف ةيلعف ةلمج هربخ .ءاجرلا لامفا

 ىرح» :وحن :ايوعو «نأ» ب نرتقم عراضم

 ٍضام لعف :«ىرح») .«عبشي نأ عئاجلا

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم صقان

 عوفرم «ىرح» مسا «عئاجلا» .رذعتلل

 ىّرَح

 :«نأ» .ةمضلاب

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم لابقتساو

 بوصنم عراضم لعف :«عبشي» .بارعإلا
 هيف رثتتسم ريمض هلعافو ءاظفل ةحتفلاب

 ةناد نم لوزا ندسلاو :وهتوزذقت ازاوج

 بحاص :يأ) ,«عبشي» عراضملا لعفلاو

 .(«ىرح» ربخ بصن لحم ىف ,2"'(عبش

 .اهمسا نع اهربخ زخأتي نأ انه طرتشيو

 نأ حلصي مسا اهقبسي نأ وأ .قباسلا لاثملاك

 مف: سيلع ادناه ايهك اهدنا نوكي

 .أدتبم :«عئاجلا») «عبشي نأ ىرح عئاجلا»

 بصنو يردصم فرح

 لوؤملا ردصملا .رثتسم ريمض «ىرح» مسأ

 «ىرح» ةلمجو ,ىرح» ربخ «عبشي نأ» نم

 .(«عئاجلا» ريخ اهيلومعمو

 اذإ كلذو مات دماج رضام لعف - ؟

0 
 عفر لح يف «حجنأ نأ» نم لوؤملا ردصملا)

 .(«ىرج» لعاف

 :ىرح
 مات لعفل ردصم وهو .«ريدج» ىنعمب مسا

 افرح تسيل انه «ّنأ» نأ ةاجنلا ضعب ىري )١(
 ردصملا عقوم ةفرعم ةرورض ىلإ يدؤي كلذ نأل :ايرغقم

 ريخ وه يذلاو .عراضملا لعفلا نمو اهنم كبسنملا

 اذهو .هعبش عئاجلا ىرح :ةلمجلا ريدقت ريصيف «ىرح»

 فرح اهنأ نورخآ ىريو .يبرعلا لابعتسالل فانُم

 .عبش بحاص :ربخلا ريدقتو .يردصم
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 فرحلا

 :وه (ءاجرلا لاعفأ نم سيل) فّرصتم

 دارفإلا مزاليو .ىرخ .ىرحي .ّيِرَخ

 بسح برعيو .''”هتالاح عيمج يف ريكذتلاو

 نأ ىَرَح ٌدهتجملا» :وحن .مالكلا يف هعقوم

 «امركُي نأ ىّرَح نادهتجملا» ,«مركي

 ةظفلو .خلا ...«َنْمرَكُي نأ ىَرَح ٌتادهتجملا
 عوفرم ربخ ةقباسلا ةلثمألا يف «ىّرخ»

 .رذعتلل فلألا ىلع ةرثقملا ةمضلاب

 :فرحلا

:وحن .هريغ يف ىنعم ىلع لد ام وه
 له 

 مسالاب صتخم مسق :ماسقأ ةثالث ىهو

 فورحك لعفلاب صتخم مسقو ءرجلا فورحك

 ءامسألا نيب كرتشم مسقو .مزجلاو بصنلا

 يفرحو .فطعلا فورحك لاعفألاو

 :بارعإلا تاكرح

 «رخ وأ .«يرح» ةهبشملا ةفصلا نع فلتخت كلذل )١(
 ةمالع اهقحلت امنإو ,ةدحاو ةفيص نامزقلت ال نيتللا
 وأ نايرَح نادهتجملا :وحن .ثينأتلاو عمجلاو ةينثتلا

 نأ ناتيرح وأ ناتيرح ناتدهتجملا  ازوفي نأ نايرح

 .خلإ ...نزفي نأ تاير وأ تاير تادهتجملا  ازوفت

 :ةكرحلا

 توص .وحنلاو توصلا ملِع يف .يه

 تاوصأ ةئالث ةيبرعلا يفو .ريغص تئاص

 .ةرسكلاو .ةحتفلاو .,ةمضلا يه راصق

 .نوكسلا اهلباقيو

 :بارعإلا ةكرح

 :قورحخ

 ,حاتفتسالاو .ءانثتسالا فورح رظنا

 .ضيضحتلاو .ديكوتلاو .ماهفتسالاو

 ,حاتفتسالاو .ءانثتسالا يف خلإ ..يجرتلاو

 .ضيضحتلاو .ديكوتلاو .ماهفتسالاو

 ىلع ةّينبم ًاعيمج فورحلاو خلإ...يجرتلاو
 .بارعإلا نم اه لحم الو .اهرخاوا تاكرح

 :ناريزح

 ةنسلا نم سداسلا رهشلا مسا

 رظنا .«عوبسأ» بارعإ برعي .ةينايرسلا
 .فرصلا نم عونمب وهو ,عوبسأ

 و -

 :بسح
- 

 ىنعمب بولقلا لاعفأ نم فّرصتم لعف
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 اهلصأ تاك بصنت .ناحجرلل يتلا «نَظ»

 .«أدهتحي ًاديز ت تبسح» :وحن .ربخو أدتبم

 لصف اذإ .الحم ال ًاظفل .لمعلا نع قلت

 :رظنا) مالكلا ردص هل ام اهيلومعم نيبو اهنيب

 اطوعفمو اهلعاف نوكي نأ زوجتو .(نَظ

 :وحن .دحاو امهبحاص نيِلِصتُم نيريمص

 .«املاع ينتبسح»

 :نوكت
 الإ لمعتست الف «ةيافك» ىبنعب - ١

 ,ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعتو .ةفاضم

 ذديملتب تررم» :كلوق يف اى أتعن ىتأتف

 وحن .الاحو .«ذيملت نم كبسح

5 1 
 ىلاعت 0 ءادتبمو ند نم كبسح

 كبسح نان .ىلاع هلوق وحن يلا
 بيكارتلا نمو .خلا ...(7١؟ :لافنألا) «هللا
 .«هللأ يبسحبا»و «هللأ يبسح» ةعئاشلا

 :«يبسحا») :ىلاتلاك لوألا بيكرملا 200

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا

 ءايلاو .فاضم وهو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 عوفرم ربخ ةلالحجلا ظفل :«هللا» .ةفاضإلاب

 يناثلا بيكرتلا برعُيو .أاظفل ةمضلاب

 و ل

 ديز اده» :

 د
 نوشح

 دئاز رج فرح ءابلا :«يبسحب» :يلاتلاك

 .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا ىلع ينبم
 بيكرتلا رظنا ...عوفرم أدتبم :«يبسح»

 .(لوألا

 ّمضلا ىلع ىنبتف «ريغ ال» ىنعب - ؟
 55 .ةركن اهلبق مسالا ناك اذإ أتعن برعتو

 مسالا ناك اذإ الاحو نع ًاذيملت ت تيأر»

 «بسع اذيز تدهاشأ» وجت“: .ةفرغم :اهليق

 ىلع ّنبم مسا لوألا لاثملا يف «بسح»)
 ةفص بصن لحم يف مضلا

 مسا يناثلا لاثملا يف «ٌبسح»و .«أديز» ل

 دقو .(لاح بصن لح ين مضلا ىلع ينبم
 : ءافلا اهيلع دازت

 حتفلا 508 ينبم دئاز فرح ءافلا :«بسحف

 بم مسا :«ٌبسح» .بارعإلا نم هل لح ال

 .(تعن عفر لح يف مضلا ىلع

 بلاط حبجن» :وحن : وحد

 يي

 :انسح

 :هريدقت فوذحم لعفل هب الوعفم برعت
 وأ .لمعلاو ىنعملا يف هلئاه ام وأ .«َتلعف»
 نود كويموم ألا ةيوستن قع
 2 كلت وأ ءانسح العف َتلَعْف» :ريدقتلاو

 ا

 ل
 :نوسح

 .جرخملا وأ ناتسبلا وهو «شخ» عمج
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 رصحلا

 .ءايلاب رع ضو

 :رصحلا

ًِ 

 فودذحم لعفل هب الوعفم «الطحت 57

 .خلا ..«لمآ» وأ «وجرأ» وأ هع :هريدقت

 ابريق «أظح» ل ًاتعن دع تو

 برعتو .ةياغلا غولب ىلع لدي نش

 قح كَم رتحأ» ؛وحن يف اقلطم 0

 يف ًاربخو .(الماك ًامارتحا يأ) «مارتحالا

 نعم اذهد نأ هدنهتسلا قع" اذه دوعن

 ٌّقح اماركإ كتمركأ» :وحن يف ًاتعن وأ .«دهتحي

 .«ماركإ

2 
- 

 :اقح

 :هريدقت فودح لعفل قلطم لوعفم

 .«دهتحي كنإ اقح» :وحن يف ,قحأ

 ةياكحلا

 وأ ظفللا داريإ يه :اهفيرعت - ١

 ًءاوس .هبحاص نع درو ام بسح ىلع ريبعتلا

 هناعإ نوكيو "يلا لك كسلا اةنارلا

 لاق نمل (؟0؟ادمحم نم» :كلوت وع .الحي

 1 تيأر» :كل

 :نامسسق ةياكحلا :اهامسق - "

 ىلع تّبتك» :وحن .ةملك ةياكح -أ
 (50اك لخدت» :وحنو ,'"!(سردا :حوللا

 .«...ريخلاو ادتبملا ىلع

 ذه نوكت دقو .ةلمح ةياكح -

 :ةمرلا يذ لوق وحن ٠ 0 دلفجملا

 اَنيَغ نوهعسم, + سانجلا ع

 "الالب يعجتنا حديصل تلقف

 اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرمأ أدتبم «أدمح» )1(

 .ةياكحلا ةكرحب لحملا لاغتشا

 .ّيكح انه وهو ؛ينبم رمأ ٍلمف لصألا يف «سردا» (؟)

 ةرئقملا ةحتفلاب ابوصنم «ُتْبتك» لعفلل هب الوعفم نوكيف

 .ةياكحلا ةكرح اهروهظ نم عنم

 انه يهو .صقان ضام لمف لصألا يف «ناك» (؟)

 اهروهظ نم عنم ةرثقملا ةمضلاب عوفرم «لخدت» لعاف
 .ةياكحلا ةكرحب لحملا لاغتشا

 .فرصلا نم عونمم .ةمرلا ىذ ةقان مسا «حديص» (4)

 :لوقلا اذه تعمس» ىنعملاو .جودمملا مس ١ :«لالب»

 «أثيغ نوعجتني سانلا» ةلمجف .«أثيغ نوعجتني ٌسانلا

 :ةتمتسا# لطتللا هب: لوقتما بطن لح قب ةّيم

 ني



 أرق ّْنم لوق وحن .ةبوتكم نوكت دقو
 لوسر دمحم :هَصَق ىلع ُتأرق» :ّيبنلا متاخ
 .ىنعملاب ةياكحلا عونلا اذه يف زوجيو .«هللا

 :لئاق لاق :«دايز رفاس» :وحن يف لاقيف
 نإ ىنعملاب ةياكحلا نيعتتو ,«دايز ٌرجاه»
 .نحللا ىلع هيبنتلا عم ةنوحلم ةلمجلا تناك

 ,ةينبم نوكت نأ ةيكحملا ةلمجلا مكحو

 وأ عفرلا اهلحم ناك لماع اهيلع طْلُس نإف
 الإو ,لماعلا بسح ىلع رجلا وأ بصنلا

 .بارعإلا نم اهل لحن ال تناك

 :مكحلا
 امدنعف ,ىلصألاو نوناقلا .وحنلا يف .وه

 ,«ًاعوفرم نوكي نأ أدتبملا مكُح» :الثم لوقن
 .كلذك هيف لصألا ْنأ ينعي اذهف

 :قلحلا
 .ءاخلاو .ءاحلاو .ةزمهلا :يه قلحلا فرحأ

 .ءاطاو .نيغلاو .نيعلاو

 يب ©

 - نا

 .ةتسلا ءامسألا :رظنا

 و

 :ىدامح

 ًافاضم لإ لمعتسي هل :ةياغ 4 قعم منا

 بسح برعيو ,ريمضلا وأ رهاظلا مسالا ىلإ
 كنطو ليبس يف لذبا» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 بوصنم هب لوعفم :«كادامح») .«كادامح

 وهو .رّذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا ةحتفلاب

 ىلع بم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم
 اذه» :وحنو .(ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا

 عوفرم «اذه» ربخ «يىادامح») .«يادامح

 وهو .رّدعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا ةمضلاب

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ,فاضم

 ىدامح» :وحنو .(ةفاضإلاب رج لحم يف
 :«ىدامح») .«هدالب دودح نوصي نأ ٌّيدنجلا

 فلألا ىلع ةرّدقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 هيلإ فاضم :«يدنجلا» .فاضم وهو .رذعتلل

 نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي

 لح يف :(هنو وأ هتنايص يأ) «نوصي نأ»

 .(ًأدتبمللا ريخ عفر

 :ادمح

 لعفل ءةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم

 موا



 لد

 ادمح» : وحن .دمح | :هريدقت فوذح ىلع هلل

 «ةهمعن

 :لدمح
 هه دنحلا لاق نم« توضتم شام لت

 ملعملا لخد» :وحن ءاظفل حتفلا ىلع ينبم

 .«سردلا حرشب أدب مث .لدمحو .فصلا

 :لمحلا
 .همكح هليمحتو رخآ ىلع رمأ سايق وه

 رهاوظلا ريسفتل ةاحنلا هكلسي قيرط وهو

 ةليصأ دعاوق اهمظتنت ال يتلا .ةّيوحنلا

 لمفلا بارعإ ليلعت هنمو .اهيلإ بسنت
 لعفلا نإ :ةاحنلا لاق 0 .عراضملا

 وهف .مسالا ىلع هلمحل ترعأ دق عراضملا

 مال لوبقو صيصختلاو ماهبإلا يف ههبشي
 تاكرحلا يف لعافلا مسا ةهباشمو .ءادتبالا

 .فورحلا ددعو تانكسلاو

- 

 :نومح
 .ةيب رعلا تاجهللا ضعب يف «مح» عمج

 وواولاب عفري .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم مسا

 .ءايلاب رجيو بصنيو

 مت ىم <
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 :كينانح

 بئان (ةينثتلا ةقيقحل ال ةغلابملل هيف ةينثتلاو)

 وهو .ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم .هلعف نع
 ىلع يىنبم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم

 .ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا

 :َلاَوَح م <

 .«مهملعم لاوَخ بالطلا سلج»

 و

 :يلاوح
 هنأل ءايلاب بوصنم فرظ .«لاوح» ثم

 هه
 ىدم .٠

 :لوخ
 .لاوحخ :رظنا .بارعإلا يف «لاوح» :لثم

 :ىلوخ
 لاو :رظنا .«لاوح» :لثم

- 

 ا
 هنأل ءايلاب بوصنم فرظ .«لوح» ثم

 اناندي



 و

 بالطلا سلجو ملعملا ءاج» :وحن .ىنثم

 .«هيل وح

 مزالم وهو .«لبقأ» ىنعب رمأ لعف مسا
 .درفملا هب بطاخيو .فّرصتي الف .هتغيصل

 لعافلا رذقيو ءاتنؤمو ًاركذم عمجلاو .ىنثملاو

 .«ةالصلا ىلع ّىح» :وحن .بطاخملا بسحب

 وأ حتفلا ىلع ّنبم رمأ لعف مسا :«ّيح»)

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا رسكلا ىلع
 بلطاقلا ناك ن1 صخأو ههريذقت ايوعو
 ناك“ اذ :هاكنأ» فري دقتوب ءاريك دهن ا درتقم
 ناك اذإ «اهتنأ»و ,ائنؤم ًادرفُت بلئاخما

 ىلع ؛ ينبم رج فرح :«لعو .خلا ...
 قلعتم بارعإلا نم هل ّلح ال ه0

 رورحي مسا :«ةالصلا» .«يح» لعفلا مساب

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 :لايح
 بوصنم ةءازإ وأ ةلابق :ىنعب ناكم فرظ

 دقو هه طئاملا لاح تلتف ةوختا ةحتفلا
 :هطتاخلا لايتخي ءتشلج» وحن" يح

 :ثيح
 يف مضلا ىلع ينبم ''”اقافتا ناكم فرظ

 ىلع بصن لح يف اهنوك بلاغلاو ,ءبصن لح

 «أديعس نوكت ُتيح سلجا» :وحن .ةّيفرظلا
 يف مضلا ىلع ّقنبم ناكم فرظ :«ثيح»)
 لعفلاب قلعتم ةّيفرظلا ىلع بصن لحب
 ءأ .«ىلإ» وأ .«ٌنِم» ب ضفخ وأ .(«سلجا»

 ثيح نمو :ةيآلا وحن «يف» وأ .ءابلا

 « مارحلا ٍدجسملا ٌرُطش كهجو لوف َتجرخ
 قلعتم ناكم فرظ «ثيح» ١59( :ةرقبلا)

 رد لع في ريتلا نرخ نيف هزم لفتلاب
 لوق وحن .ةفاضإلاب ضفخ وأ .(رجلا فرحب
 :ىملس يِبأ نب ريهز
 هرب اظوسمب ردنا لوادي

 ا
 :لعفلاب قلعتم ناكم فرظ :ةتيخف]

 رج لحم يف مضلا ىلع نم .«عزفي»
 :ةيالا وحن .هب الوعفم عقت دقو .(ةفاضإلاب

 :ماعنألا) «هتلاسر ُلَعْجَي ْثْيَح ُمَلْعأ ُهَللا»
 مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ ثيح) .( 2

 «لعي» .لعفلل اهني. لوعقم«:بصنا .لتخم ف

 ىلإ ةفاضإلا «ثيح» مزلتو ."'(فوذحملا
 مالا :ثيرع. نكس أبو ةوحتا دس: ةلخ

 ىلع يىنبم ناكم فرظ :«ثيح») 0

 نمألا» ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 .ًانايحأ نامزلل درت اهنإ مهضعب لاقو )١(

 لعفأو .ليضفت لعفأ هنأل روكذملا «ملغأ»ل ال (؟)

 .هب لوعفملا بصني ال ليضفتلا

 ناي



 .(هيلإ فاضم رج لحم يف ةّيمسالا «ٌبتتسم

 اهنم اولكف طط:ةيآلا وحن ,ةيلعف ةلمج ىلإ وأ
 :ثيح) (08 :ةرقبلا) «ادْغَر متئش تح

 بصن لحم يف مضلا ىلع , ينبم ناكم فرظ

 ةلمجحو .«اولكف» لعفلاب قلعتم هيف لوعفم
 دقو .(ةفاضإلاب رج لحم يف ةّيلعفلا «متنش»
 :رعاشلا لوقك ءدرفملا ىلإ اهتفاضإ ردن

 مئابعلا َّيل 8 يضاوملا ضيبب

 ةدئازلا ةّيفرحلا «ام» قحلت دق :ةظوحلم

 ىلع ف ةدحاو ةملك ناحبصتف ,«ثيح»

 سلجت اتيح» :وحن .نيلعف مزجت .نوكسلا
 ينبم ناكملل طرش مسا :«امثيح») .«سلجأ

 هيف لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 .(«سلجت» طرشلا لعفب قلعتم

- - 
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 :ثيب ثيح

 تح ءاردسلا" تكرتال نعت يف برعت

 ًابكرم ابسا (اهلهأ نع ًاثوحبم نار

 .لاح بصن لح يف نيءزجلا حتف ىلع اينبم

 و -

 :امثيح
 «أم» تديز 52 ةيف رظلا «ثيح» اهلصأ

 ةينبم ةدحاو ةملك اتراصف ء.اهيلع ةيفرحلا

 .نيلعف مزاج طرش مسا يهو .نوكسلا ىلع

 :ٌصْيَب ٌصْيَح وأ ٠ «صيب صيح
 طالتخا امهانعم نيتملك نم بكرم ظفل

 ينبم وهو ءاهنع صيحم ال ةريخ وأ ةدش وأ

 يف هعقوم بسح برعيو .نيءزجلا حتف ىلع

 .«صيي صيِح يف انعقو» :وحن .ةلمجلا
 حتف ىلع ينبم كرم مسا :«صيب صيح»)

 لوق وحنو 0 فرحب رج لح يف نيءزجلا
 متلعجو .هّرهظ مُتَقْنا» :ريبج نب ديعس
 :صيب ٌصيح») .«ٌصيب صيج هيلع ضرألا

 لغو .نيدزمملا خف لع نم يكرم عفا
 .(ناث هب لوعفم بصن

 :نوكيوا .نامز 55

 اهلعف ,ةيلعف ةلجج ىلإ فيضأ اذإ اًينبم -

 نيح ترا :وحن .صقان ريغ .ضام لعف

 حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ :«نيح») «كتيأر

 «كتيأر» ةلمجو .ةّيفرظلا ىلع بصن لح يف
 :رعاشلا لوق وحنو .(ةفاضإلاب رج لح يف

 ابّصلا ىلع بيشملا َتْبتاع َنيح ىلع
 ؟ٌحزاو ٌبيشلاو ٌحصأ لأ :ُلُكَو
 يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ :«نيح»)
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 .(رجلا فرحب رج لح
 اهزدح ةلعت .إ: :قيضا 15[ اير د

 اهلعف ةّيلعف ةلمج ىلإ فاضي نأك .برعُم
 لخابتي نيح ىلع ميرك ٌديز» :وحن .عراضم

 ةرسكلاب رورحم مسا :«نيح») «هتوخإ

 20 ذيز» :وحن .ةّيمسا ةلمج وأ (ةرهاظلا

 اذإ برعُي كلذكو «لئالف ُماركلا نيح ىلع

 نيح كترظتنا» :وحن .'درفم ىلإ ٌفيضأ
 بوصنم ناكم فرظ :«نيح») «فارصنالا
 .(ةحتفلاب

 «نيح» ىلع لخدت - ١ :ناتظوحلم
 :ةرخو نأ لوم خت هاكات ءاثلا

 ٍفطاع ْنِم ام نيحت نوفطاعلا
 ؟ممطملا نبأ .ناسنزإ: نونيطتلاو

 «نيحت» لصأ نأ ىلإ ةاحنلا ضعب بهذو
 نم «ال» اوفذحف .نيح تال :تيبلا اذه ىف

 «نم»و اهنم ايفوع «أام» اودازو .«تال»

 نم ةيقابلا ءاتلا اولصو مث .يفنلا ديكأتل
 .«نيح» ب «تال»

 وأ رهدلا ىنعب «نيح» يأت دق - ١

 نامزألا عيمجل حلصتو نوئتف ٠ مهبل تقولا

 يف اهعقوم بسحا برعتو ,ترصق مأ تلاط

 « نيح ىتح مهنع لوتر» :ةيالا وحن ةلمجلا
 ا مسا :«نيح») ١78( :تافاصلا)

 ىقأ له :ةيآلا وحنو .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 .ةلمج هبشب الو ةلمجب سيل ام انه درفملاب دارملا )١(

 :ناسنإلا) «رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع
 ةمضلاب عوفرم «قأ» لعاف :«نيح») ١(.

 :«انيطل) ءانع كترظتنا» ؛وحنو .(ةرهاظلا

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 1و

 :انيح

 :وحن يف ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 .«انيح كترظتنا»

 كت رز» :وحن نا ا نم ةبكرم

 :«زكنيح) .«ةيرقلا ٌجراخ ٍذئنيح تنكو

 رك ملا نوسم لاو نارا ع
 فرظ هذا .فاضم وهو .«كترز» لعفلاب

 لافتشال رُدقملا نوكسلا ىلع بم نامز

 .ةفاضإلاب رج لح يف ضوعلا نيونتب لحملا
 نع بان .ءضوع نيونت وه «ذإ» يف نيونتلاو
 (ا")زإ نيح تنكو :ريدقتلاو .ةفوذحم ةلمح

 .(ةيرقلا جراخ كترز

 :امنيح
 ةيفرحلا «ام»و «نيح» فرظلا نم ةبكرم

 نيكست لاح يف هذإ» نع «نيح» لصفن اننأ ظحال (؟)

 :ةزهجالا هذه

 ا



 ايلا عورتا م تطمح كارا
 «ام»و .نيح :رظنا .«نيح» بارعإ 20

 ىلع اهيرعت نأ كلو .ّيردصم وأ دئاز فرح
 .نوكسلا ىلع ةّينبم ةدحاو ةملك اهنأ

 م _ © مع م

 :الهيح - لهيح - لهيح
 تاكرح ىلع ةينبم رمألل لاعفأ ءاسأ

000 
 يتلا «اله»و .«لجع» : ىنعمب «ّيحا» اهلصأو

 رتتسم ريمض اهلعافو .لاجعتسالاو تحلل
 عم تناك اذإو .«تنأ» :هريدقت ًابنزشنو هيف

 «...اكلهيح .كلهّيح كلهّيح» باطخلا فاك

 نوكيف .بطاخملا بسحب لعافلا رئي
 وأ فاقد وأ ةقلاو وأ ةتنأو ةريدقتلا
 تاطخ فرخ كاكلاو :هَّنْشأ» وأ .«متنأ»

 نم هل لح ال .هرخأ ةكرح ىلع ّينبم

 .بارعإلا

 لاعفألا ءابسأ بتكت - ١ :ناتظوحلم

 ,لَه ٌّيَح :ةلوصفم وأ ,قبس ابك ةلوصوم هذه

 هذه لاعفألا ءاسأ ىذعتت دق - ؟

 وأ .(هتيإ :يأ) «رمألا لهّيح» :وحن .ءاهسفنب

 ىلإ لهيخ» :وحن .«ىلع» رجلا فرحب
 .« لمعلاب لهيح» :وحن .ءابلاب وأ .« لمعلا
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 ءاخلا باب

 :ةهصاخ

 :وحن يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 :*«بلاو) «ستلا 2 ةئاخ ةهكافلا ّبحأو
 اذإ امأ .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ًالوعفم برعت اهنإف .واولاب ةنورقم تناك
 ابوي «صخأ» هريدقت فوذحم لعفل ًاقلطم

 ةضاخو ةفلاطلا بحاو: ةوحت ءاظقلا ةختفلاب
 ردصملل هب لوعفم :ةنففلاو) ةفسعلا

 و رع نقرا ةحقفلا :نوستم» ةفاخ
 .«فحصلا ةعلاطنم ةصاخبو ةعلاطملا أو

 .(ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :هةملاظماف)

 :ضفاخلا

 .راجلا :عجاأر .راحلا وه

 :يتأت

 لعافو .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصتم لاح :ةصاخ )١(
 .انأ :هريدقت ابوجو هيف راتسم رمص «ةصاخو»

 ّنظلا ديفت يتلا بولقلا لاعفأ نم - ١
 اهنوك بلاغلاو .نيقيلا وأ ناحجرلل يذلا

 أدتبم امههلصأ نيلوعفم بصنت .ناحجرلل

 :رعاشلا لوق ناحجرلا يف اهاثمو .ربخو

 ىو اذ َفْرطلا ضضفت مل نإ "'كلاخإ
 دجولا نم عاطتسي الاس هنوح

 :رعاشلا لوق نيقيلا يف اهلاثمو

 , يلح َنُهَمَع يناوغلا يناعد

 لوأ وهو هب ىىعدا الف ءمسا 2

 لسع يىنبم رضام لعف :«ينتلخ»)

 ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ىلع ّينبم- ةياقولل فرح نونلاو .لعاف

 ريمض ءايلاو .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم

 ىلع ينبم رج فرح ماللا :«يل» .هب لوعفم

 ريخب قلعتم .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا
 ةزمهلا رسكب «ٌُلاخإ» :«لاخ» عراضم نأ ظحال (؟)
 .سايقلل فلاخم ّيعامس وهو

 موا/



 ةفلاخلا

 ريمض ءايلاو .«نئاك» :هريدقت فوذحم مّدقم

 حتفلاب كّرُح دقو ,نوكسلا ىلع ّقبم لصتم
 فرحب رج لح يف .نينكاس ءاقتلا نم اعنم
 ,ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«مسا» .رجلا

 بصن لح يف .«مسا يل» ةّيمسالا ةلمجلاو
 .(«لاخ» لعفلل ناث هب لوعفم

 :رظنا) الح ال ًاظفل لمعلا نع قّلعُت دقو

 اهلعاف نوكي نأ زوجيو .(اهتاوخأو ّنظ
 دحاو امههبحاص نيلصتم نيريمض اهوعفمو

 .قباسلا لئملاك

 :ىنعب ,«ءالّيخلا» نم ًامزال العف - ١
 نيتلاحلا يف نوكيف ,«ج رعا» : ىنعمب وأ ا

 .«ينغلا لاخ» :وحن ,امزال ًالعف

 :ةفلاخلا

 دقو .لاعفألا ءاسأ .مهضعب دنع ,يه

 ةلالدلا يف لاعفألا فلخت اهنأل كلذك اهاّس

 .لعفلا مسا :عجار .اهدصاقم ىلع

 :سماخ

 .ثلاث :عجار .«ثلاث» لئثم

 :رشع سماخ

 .رشع ثلاث :عجار .«َستَع ثلاث» لثم

 سماخ - نوعبرأو سماخ

 - نوثالثو سماخ - نوعستو

 سماخ -نونابثو سماخ
 - نوعبسو سماخ - نوسمحو

 سماخ -نوتسو سماخ

 :نورشعو

 ثلاث :رظنا .«نوعبرأو ثلاثه لثم

 .نوعب راو

 :ةسماخ

 .ةثلاث :عجار .«ةثلاث» لثم

 :ةرشع ةسماخ

 .ةرشع ةئلاث :عجار .«ةرشع ةئلاث» لثم

 ةسفاخ 2 نوفيراو ةنيفاخ

 - نوثالثو ةسماخ - نوعستو

 ةسماخ -نونامبثو ةسماخ

 - نوعبسو ةسماخ - نوسمحو
 ةسماخ - نوتسو ةسماخ

 .نورسعو

 ةثلاث :عجار .«نوعبرأو ةشلاث» لثم

 .نوعب راو
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 :«تابخ» .(ىثنألل ٌبس) ثابخ اي
 لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ىدانم
 .فوذحملا ءادنلا لعفل هب

 ىدانم ل .(ركذملا نسل .ثبح اب

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ىنببم

 .فوذحملا ءادنلا لعفل

 :ربخلا
 ضعوا ةتسب يتأي :وحنلا ف

 «ناك» ريخ -5؟ .أدتبملا ريخ ١-

 ت1 اهتاوخاو ذاق ريخ - * .ايتاوخعاو

 «سيل» ريخ - 6 .اهتاوخأو «داك» ربخ

 .سنجلل ةيفانلا «ال» ربخ - ١ :اخاوخاَو

 نإ .اهتاوخأو ناك .ربخلاو أدتبملا :رظنا
 ال .اهتاوخأو سيل .اهتاوخأو داك .اهتاوخأو
 .سنجلل ةيفانلا

 يمسق نم بناج :يناعملا ملع يف -
 هميسقت ىلع ةغالبلا ءاملع جرد يذلا مالكلا

 ربخلا

 .يناشنإ مالكو .يربخ مالك ىلإ

 نا نيرون دع و لعاب
 .نوملكتملاو .نويغالبلا اهيف كراش ةريثك

 لاقي نأ ٌحصي يذلا مالكلا هنأ .ةلزتعملاو
 ناك نإف .بذاك وأ .هيف قداص هنإ هلئاقل
 نإو .ًاقداص هلئاق ناك ,عقاولل ًاقباطم مالكلا
 .ابذاك هلئاق ناك .هل قباطم ريغ ناك

 لمتحي ال يذلا وهف يئاشنإلا مالكلا امأ
 لبق «دانفم: نأ تيح نم :تنكلاو قذصلا
 ال وأ .هقباطي امل دوجو ال .هظفلب قطنلا

 .يبنلاو ,رمألا ةغيصب نوكي وهو .هقباطي

 جرخت دقو .ءادنلاو .ينمتلاو .ماهفتسالاو
 ديفتل ةيلصألا اهيناعم ةقيقح نع غبصلا هذه

 ءدسلاو نيعتلاو تاقدلاك ا يناعم

 .ديدهتلاو ..خيبوتلاو .داضرإلاو ,ساهتلالاو
 .ميظعتلاو ,بجعتلاو :نقبلاو ,سيئيتلاو
 ,قيوشتلاو .مكهتلاو ,راكنإلاو تابثإلاو

 ليصفتب تبثم وه امم كلذ ريغو ,ضيرحتلاو
 .يناعملا ملع نم هناكم يف

 اهل .ةّيلعف وأ ,ةيمسا ةلمج وهف ربخلا امأو

 موكحمو ؛هيلإ دنسملا وهو ٠ هيلع موكحم :نانكر

 ةلمجلا يف كلذ ىلع داز 38 قسما وفوق

 ةلصو .هيلإ فاضملا ادع ام .دّيق وهف ةيربخلا

 اذه ليمج عيبرلا لصف» :انلق اذإف .لوصوملا

 لصف» وه لامجلاب هيلع موكحملا نإف .«ماعلا
 مكح يذلاو .لابجلا هيلإ دنسملا يأ .«عيبرلا

28 



 يف درو ام امأو .«ليمج» وه .دنسملا وأ .هب

 «ماعلا ا.اه» يأ .هيلإ فاضملا ادع .ةلمجلا

 راطرب ةيريخلا ةلمجلا ديقي هنأل د وهف

 ها .ينمذ
 :نيضرغ دحال ىقلي نأ ربخلا يف لصألاو

 .هلهجي مكحب بطاخملا ةدافإ ١-

 ,.«نيخلا ةدئاف» عونلا اذه ضو

 فرعي ملكتملا نأ بطاخملا ةدافإ - ؟

 خوتلا اذه ئمسيو :بطاخملا فرعي. ام اضيأ
 عضاوم يف امومع يتأي وهو .«ةدئافلا مزال»
 لك نم كلذ هبشأ امو ,موللاو باتعلاو حدملا
 يتأي مث ءام المع ام ناسنإ هيف يتأي عضوم

 بطاخملا نأ ساسأ ىلع ال .هب هربخيف رخآ
 .هب ماع ملكتملا نأ :رتاسا ىلع لب .هلهجي

 نجاعلا نيكرتلا نع حلا حر دعو
 نمو «نئارقلاب دافتست ىرخا اضارغأ ٌَديِفُيل

 ماحرتسالا :اهمهأو .مالكلا قايس

 نسحتلاو :ضيرختلاو :فاطستسالاو
 ةرخفلاو هريذحتلاو: :خنيبوتلاو «ليلهتلاو
 هعضاوم يف نيبم وه امم كلذ ريغو .حدملاو

 .يناعملا ملع نم

 ,ةغللا بيلاسأ يف .ربخلا روص فلتخت دقو
 نوكي ال اذلو .بطاخملا لاوجأ فالتخاب

 نأ يغبني لب .هتروص تناك امفيك اغيلب ربخلا
 لاح بسانيو .هيف لاقي يذلا ماقملا مئالي
 يف وه بطاخملاو .هيلإ ىقلي يذلا بطاخملا

 :تالاح ثالث ىدحإ

 امات نهذلا يلاخ نوكي نأ اًمإف ١-
 نأ مالكلا ةغالب يضتقت ذئدنعو .ربخلا نم

 نم لكش يأ نم ادّرَجي ربخلا هيلإ ىقلُي
 1 .ديكأتلا لاكشأ

 ,ربخلاب ام ملع ىلع نوكي نأ امإو - ؟
 ىلإ جاتحيو ,كشلا هبوشي هب هملع نكلو

 ةغالبلا يضتقت ةلاحلا هذه يفو .نيقيلا ةفرعم
 .ةروثأملا ديكأتلا لئاسو ىدحإب ربخلا ديكوت

 ملع ىلع بطاخملا نوكي نأ اًمإو - ©
 ذئنيحو .هفالخ ٌدقتعم .هل ٌركنُم هنكلو .ربخلاب

 ,رثكأو نيدكؤمي وأ ,دكؤمب مالكلا ديكوت بجي
 يع :كملاو.ناكلإلا :ةعزت يس .لغ
 ةريتك هعيصو نيكولا :ثاودأو :بطاشملا
 ,ةلوادتملا ةغللا بتك ىف اهتعجارم نكمي
 فرحأو .ءادتبالا مالو .نأو .ْنِإ اهرهشأو

 راركتو ,ديكوتلا نونو ,مسقلاو ,هيبنتلا

 ريمضو .افإو .ةيطرشلا امأو .دقو .ظفللا

 ..:لضفلا

 د

 :ربخ

 بصنت .«ىرأ»و «ملعأ» تاوخأ نم

 وأ رهاظ مسا لوألا لصأ .ليعافم ةثالث

 :وحن .ربخو أدتبم ثلاثلاو يناثلاو .ريمض
 26 5 8 5 7 م و 8

 «نا» دست دقو .«اقداص ربخلا اديز تربخ»

 م



 اثلا :نيلوعفملا دسم اهربخو اهمساو

 ربخلا 9 ًاديز تع :وحن .ثلاشلاو

 ربخلا نأ» نم لوؤملا ردصملا) داق

 نيلوعفملا دسم دس ءبصن لح يف «قداص
 ىرأو ملعأ :رظناو .(ثلاثلاو يناشلا
 :انعاوخلاو

 و
- 

9 7 8 3 

 :وحن يف ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم

 .«صاصقلا ةيشَخ ذيمالتلا تمص»

 :اضوصخ
 بِعأو وجت .ى ةحتفلاب ”ةبوضتم,لاع

 لومقم :ةنينعلاو):«سسبلا اضوفغ ةيكاذلا
 اَمأ .(ةحتفلاب بوصنم ءامومتو ردصملل هب

 ًاقلطم ًالوعفم ٌبرعت اهنإف ءواولاب تنرتقا اذإ
 ةهكافلا أف وحن «.ةحتفلاب ايوصنم

 لوعفم :«ةهكاف») .«نانبل ةهكاف انوصطو

0 

 0-0- تالاح نم ةلاح ءوحتلا يف

 .باطخلا فاك 2 ا يف

 :ضفخلا

 .رجلا :رظنا

 لح

 :يقأت

 ءانثتسالل دئازلاب ًاهيبش رج فرح - ١
 الخ ٌبالطلا ًءاج»

 هل لح ال نوكسلا ىلع يم دئازلاب هيبش
 اظفل رورجحم مسا :«ديز» .بارعإلا نم

 .(ءانثتسالا ىلع الحم بوصنم
 مزتلي ءانثتسالل ًادماج ًايضام العف - ١

 الخ ٌبالطلا ّرضح» :وحن .ريكذتلاو دارفإلا
 «نيتاتف الخ بالطلا رضح» و «أديز

 نضام لف «ةالعم هلي اك تازعألا نوكن
 .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 ىلع ابوجو هيف رتتسم ريمض ('0هلعافو

 ردصم ىلإ دوعي .«وه» :هريدقت لصألا فالخ

 :ىنعملا) ةروصعبو يأ .اهيلع مدقتملا لعفلا

 هب لوعفم :«أديز» .(اديز مهروضح الخ

 .ةحتفلاب بوصنم

 يف «الخ» نأ ظحالن :ةظوحلم

 ,ةيردصملا «أم» ب ةقوبسملا ريغ ءانثتسالا

 وأ ءاهب ىنثتسملا ٌرجنف افرح اهرابتعا زاجي

 رج فرح :«الخ») .«ديز

 الو هل لعاف ال ًالعف «الخ» ربتعا نم ةاحنلا نم )١(

 مقوم ةعقاو يهف «آلإ» ىنعم ىلع ةلومحم اهنأل .لوعفم
 .ءانثتسالا ىلع ًابوصنم اهدعب ام نوكيو .فرحلا

 نو



 نيّيفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا

 صس نيمتش ةلعاف دماغ ايفان لف

 ."')اهل هب لوعفم هنأ ىلع اهب ىنثتسملا بصننف
 بجو ,ةيردصملا «أام» اهتقبس اذإ نكل

 يللا نسال :ثضت بوو .الفف اهزابتعا
 ءاط هب لوعقم هنأ ىلع (ىنثتسملا) اهدعب

 الخ ام ٌبالطلا رضح» :وحن بارعإ نوكيف
 :يلاتلا وحنلا ىلع «أديز

 نوكسلا ىلع ينبم '''ٍيردصم فرح :ام

 .بارعإلا نم هل لح ال

 رّدقملا حتفلا ىلع بم ,ضام لعف :الخ
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رذعتلل فلألا ىلع

 وه. :ةزيدقتلصألا فالغا لع ايوعو

 :ةفلابب بوست هني لرعش ادمن
 لحم يف «أديز الخ ام» نم لوؤملا ردصملاو

 نيلاخ بالطلا رضح :ريدقتلاو) لاح بصن
 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف وأ .(ديز نم
 نم مهولخ تقو بالطلا رضح :ريدقتلاو)
 .(ديز

 :رعاشلا لوق اهتلثمأ نمو

 اهب دصقو ملكتملا ريمض اهب ينثتسا اذإ كلذل )١(

 بالطلا حجن» :لوقتف ةياقولا نونب قوي ءبصنلا
 وحن ,ةياقولا نونب َتْوُي ل ,رجلا اهب دصق اذإو .«ينالخ
 .«يىالخ بالطلا م حجن»

 .ءانثتسالا ديكوتل ًادئاز يفن فرح اهربتعي نم مهنم ١(

 رثؤي ال همدعو اهدوجو نأ ليلدب ,هيف فلكت ال مهبهذمو

 يف يف ًافرظ وأ ًالاح رّدقن ال ةلاحلا هذه ىفو .ًائيش ىنعملا ىف يف

 .ءيجيس ابك بارعإلا

 لطاب هلا الخ ام ءيش لك الأ

 ٌلِئاز ةلاح ال ميعت لكو

 تءاج اذإ اف رضتم ًايضام ليف

 : ىنعمب وأ ,«ناكملا الخ» :وحن .«غرف» ىنعمب

 3 ,« ملاسب دير الخ» :وحن .رخآب دارفنالا

 ىلع ديز الخ» :وحن .ءيش ىلع رصتقا
 ىلع ديز الخ» :وحن .دمتعا وأ ,«نبللا

 وأ .«بابشلا الخ» :وحن .ىضم وأ .«هيبأ

 نم ربت وأ ,«هقيدصب ديز الخ» :وحن .عدخ

 نع وأ ,بذكلا نم ديز الخ» :وحن .ءيش
 ,«ديز لاب الخ» :وحن :نانطا وأ ,««بذكلا

 وأ .«هتيبب ديز الخ» :وحن .ناكملا موزل وأ

 ...«سردلل ٌتولَح» :وحن .رمألل فارصنالا

 .خلإ

 :نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا
 ةيرصبلا ةسردملا نيب فالخلا هوجو مهأ

 .راعشألا ةياور يف عاستالا ةّيفوكلا ةسردملاو
 ةسردملا تناك اهنيبف .ةغللا تارابعو

 ال اهتمئأ لعج ًادّدشت دّدشتت ةّيرصبلا

 نم هوعمس ام الإ ةّيوحنلا مهبتك يف نوتبثُي
 تملس ..ءاحصف برع مهنأ اودقتعا

 سيق) ةّيبنجألا تاغللاب رثأتلا نم مهتحاصف

 ضعبو ةنانك ضعبو شيرقو دسأو ميمتو
 يف نوط نويفوكلا ناك .(نييئاطلا

 يف برعلا نم نكس نمع نوذخأيف ,ةياورلا

 ضب



 نويرصبلا ناك نمم .قارعلا رضاوح
 .مهنع ذخألا يف نوجّرحتي

 ىف نويفوكلاو نوّيرصبلا فلتخا كلذك
 ,ةيوحنلا دعاوقلا طبضو .سايقلا ةلأسم
 دمتسملا دهاوشلا يف نويرصبلا طرتشا دقف

 ةنسلأ ىلع ةيراج نوكت نأ سايقلا اهنم
 ثيحب لامعتسالا ةريثك نوكت نأو .برعلا
 هأ .ليثت ريخ ىحصفلا ةغللا لثت
 5 لاوقأب اودتعا دقف .نوّيفوكلا
 راعشألاب اوّدتعا ابك .مهراعشأو برعلا نم

 ةنسلأ ىلع اهوعمس نا ةداشلا لاوقألاو
 أطخلاب نويرصبلا اهتعن يتلاو .ءاحصفلا

 اتيب نويفوكلا عمس ول» :ليق ىتح ,دودعلاو
 هولعج .لوصألل فلاخم زاوج هيف ًادحاو

 .«هيلع اويونو ًالمأ

 دبع تاكربلا وبأ نيدلا لاك درفأ دقو
 لئاسمل ًاباتك يرابنألا دمحم نب نمحرلا
 يف فاصنإلا» :هامس نيتسردملا نيب فالخلا

 نييرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا لئاسم
 :فالخلا لئاسم نمو .«نييفوكلاو

 عفارو أدتبملا عفار يف فالتخالا - ١
 يف لماعلا نأ ىلإ نوّيرصبلا بهذ دقف .ربخلا
 بهذف ربخلا اَمأ .ءادتبالا وه عوفرملا أدتبملا

 موق لاقو ءأدتبملاب عوفرم هنأ ىلإ مهروهمج

 لثُم كلذ يف هلت .ءادتبالاب عوفرم هنإ مهنم

 عفري ًادتبملا نأ ىلإ نوّيفوكلا بهذو .أدتبملا

 نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا

 .ناعفارتم |مهف أدتبملا عفري ربخلاو .ربخلا

 بهذ .«سئب»و «معن» ةلأسم - ١؟

 نويرصبلا بهذو ءنايسا ايهنأ ىلإ نويفوكلا
 .نافرصتي ال نايضام نالعف امههنأ ىلإ

 دقف .ضايبلاو داوسلا نم بجعتلا - "*

 .نويرصبلا هعنمو نويفوكلا هزاجأ
 اهتاوخأو «لاز ام» ربخ ميدقت - ؛

 هعنمو نوّيفوكلا هزاجأ دقف .نهيلع

 .نويرصبلا

 دقف ءاهيلع «سيل» ربخ ميدقت - 0

 .نويرصبلا هزاجأو نويفوكلا هعنم
 بهذ دقف .قاقتشالا لصأ -5

 ,لعفلا وه تاقتشملا لصأ نأ ىلإ نويفوكلا
 .لصألا وه ردصملا نأ ىلإ نويرصبلا بهذو

 دقف .ًالاح يضاملا لعفلا عوقو -

 .نويرصبلا هعنمو نويفوكلا هزاجأ

 دقف .«لا» ب قلحملا مسالا ءادن -4

 .نويرصبلا هعنمو نويفوكلا هزاجأ

 مساالاو فاضملا مسالا ميخرت - 1

 امهعنمو نويفوكلا امههزاجأ دقف يئالثلا
 .نويرصبلا

 دقف .ةركنلا درفملا «ال» مسأ - ٠

 ,اهب بوصنم برعم هنأ ىلإ نويفوكلا بهذ
 يف حتفلا ىلع ّينبم هنأ ىلإ نويرصبلا بهذو
 .بصن لحم

 ضن



 ًافالخ

 :افالخ
 :يتأت

 :وحن يف ةحتفلاب ةبوصنم الاس ١-

 رجلا فرح) «كقيدصل ًافالخ كل لوقأ»

 «افالخ» ب قلعتم «كقيدصل» يف .«ماللا»

 .(ردصم هنأل

 يف ةحتفلاب ابوصنم هلجأل الوعفم - ١
 ةحيصنل ًافالخ الإ كلذ لاق ام» :وحن

 .«هملعم
 يف .ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم الوعفم - ؟

 .«أديدش ًافالخ الاس ٌديز فلاخ» :وحن

 :لالخ
 «نيب» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ

 لالع .ارماعتوا دكا دن همي هر
 :كلوق وحن وأ .(0 :ءارسإلا) «رايدلا

 .«راجشألا لالخ ا

 2 ه2
- 

 :ةهسلخ

 بوصنم فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 .«ةسلخ صللا ءاج» :كلوق وحن يف ةحتفلاب

 .ةحتفلاب ةبوصنم لاح وأ

 .تحت :رظنا .بارعإلا يف «تحن» لثم

 .ًاتحت :رظنا .بارعإلا يف «أتحت» لثم

 و
- 

 :سامح

 ل 1 .
 .داحا :رظنا .اهبارعإو «داحا» ماكحا اه

 لعف وا فرح وأ مسا ىلع قلطي فصو

 :ةرشع سم

 .ةرشع ثالث :رظنا .ةّرْشَع ٌتالث» لثم

 سمح -نوعبرأو سمح

 سمح - نوثالثو سمح  نوعستو

 سمح - نوسمحو سمح -نونامثو

 سمح - نوتسو سمح  نوعبسو

 :نورشعو

 ثالث :رظنا :ةنوعترأو ثالث» لثم

 .نوعبرأو

 :ةهسمحخ

 .ةثالث :رظنا .«ةثالث» لثم
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 :رشع ةسمحخ

 .رشع ةثالث :رظنا .«سشع ةثالث» لثم

 هديل درو ناو هيب

 ةسمخ  نوثالثو ةسمخ  نوعستو

 ةسمخح  نوسمحخو ةسمخ - نوناهثو

 ةسمخ - نوتسو ةسمخ - نوعبسو

 | :نورسعو

 ةثالث :رظنا واو ةثالث» لثم

 .نوعب راو

 :نوسمخ

 يطنتو واولاب مفرت ,دوقعلا ءامسأ نم

 ,ماسلا ركذملا عمجب ةقحلم اهنأل ,ءايلاب رجتو

 ءاعا وست ةلدللا و اهففزم دنع ترضر
 «ءاج» لعاف :«نوسمح») .«ابلاط نوسمخ

 ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم
 ةحتفلاب بوصنم زيي :«ابلاط» .ملاسلا

 ديرك نيسمح ٌتدهاش» :وحنو .(ةرهاظلا

 هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :«نيسمح»)

 زيي :«ةيرق» .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 نيستا ترم هوحشو (١ ةطضصفلاب فوضت
 5 ىلإ اف

 هنال ءايلاب رورحجم مسا :«نيسمح») «ا|ملعم

 ويم 51 .ماسلا ركذملا عمجب قحلم

 :ناسمح

 .بصنلا وأ رجلا ةلاح ىف «نوسمخ» يه

 .نوسمحخ :رظنا

 :سيمحخ

 برعت .عوبسألا نم سماخلا مويلا مسا

 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ

7 

 ترخ» :وحنو ,«ملعمل ٍفوخ ذيملتلا بر

 ايوصنم ًازييمت يتأتو ««ملعملا نم ًافوخ ٌديملتلا

 ةكرعملا يف د تام» :وحن يف ةحتفلاب

 .«افوخ

 ةنلك هلدوو» + ىشايقلا ىف داش يشتت سبا
 .ةلمحلا يف هعقوم اهسمكح رع ء«رشا»

 نفل



 لادلا باب

 :لخاد

 ىلإ كقيضا اذإ «ناكم..كزط نوكيا
 :وحن ,هُيِلَع «يف» لاخدإ نكمأو .ناكم مسا

 :؛«لجاد») «فصلا لِخاد ّملعملا تلباق»
 قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ
 ,ةلاحلا هذه ريغ يفو .(«تلباق» لعفلاب
 و و

 .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعي

 :مأد

 هان
 مزالي ًاصقان ًادماج ًايضام العف ١-

 بصتيو: همسا :هيمسيو أدتبملا عفري :يطاملا

 «ام» هقبست نأ طرش .هربخ هيمسيو ربخلا

 ينطو نع عفادأس» :وحن .ةينامزلا ةيردصملا

 ينبم ىردصم فرح :«ام») هايح 550

 بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 نوكسلا ىلع ينبم صقان رضام لمقال ذو

 ريمض ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ةحتفلاب بوصنم ريبخ ا .«ماد»

 اخ تي ام» نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا

 :اذإ كلذو ءامات ايضام العف - ؟

 ,ةيفرظلا ريغ ةيردصملا هاممب تقبس -
 فرح :«ام») «تمد ام يندعسي» :وحن
 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع بم ّيردصم

 ىلع بم .ضام لعف :«تمد» .بارعإلا
 ءاتلاو .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا

 «َتمد ام» نم لوؤملا ردصملاو .«ماد» لعاف
 .(«دعسي» لعاف عفر لح يف .كماود :يأ

 ام» :وحن .ةيفانلا «امهب تقبس -

 يفن فرح :«ام») «ةداعسلا ِتماد

 ةمضلاب عوفرم ,.«تماد» لعاف :«ةداعسلا»
 .(ةرهاظلا

 موديا» :وحن .عراضملا ظفلب تناك -

 ضف



 ' . مايأ ة ةعبس . عوبسألا

 اراصنا متمد» :وحن .«امدب مي 0 5

 :«متمد») .قحلل ًاراصنأ متيقب :ىأ .«قحلل

 هلاصتال نوكسلا ىلع يىنبم ضام لعف
 يىنبم لصتم ريمض :«مت» .كّرحتم عفر ريمضب

 ؛«أراصنأ» .لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع
 .(...ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 :ىرد

 :يتأت

 ,دقتعاو ملع : ىنعمب ًايضام ًللعف ١-

 :وحن ءربخو أدتبم اههلصأ ,نيلوعفم بصني
 هب لوعفم :«ةنامألا») كلف ةنامألا 0

 :«ةليطف» .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لوأ

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نآث هب لوعفم
 تيووو وس تالا دمك نأ ديف تكألاو
 وأ ةيدعتلا ةزمه هيلع تلد نإف .«اذكب

 رخآلا ىلإو .هسفنب دحاو ىلإ ىّدعت ,لقنلا
 ةتولت ام هللا ًءاش ول لقإ : هيلا وت ءانلاب

 9 :سنوي) هب مكاردأ و مكيلع

 الحم ال اظفل لمعلا نع قلعت ن أ زوجيو

 نوكي نأ زوجي امك .(اهتاوخأو نظ :رظنا)
 اههبحاص نيلصتم نيريمض اهوعفمو اهلعاف
 .«يباحصأ ىلع قرم ينتيرد» :وحن .دحاو

 وأ ,«عّدخ» ىنعمب ايضام الفف - ١

 عد

 ِ ٍ لك

 :وحنت .ادحاو هب "الوعفم بصني ,«كح»»

 58 و 8 و

 .«طشملاب ىمار تيرد»و .«صللا تيرد»

 :كارد

 ىلع ينبم «كردأ» :ىنعمب رمأ لعف مسا
 555 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رسكلا

 كارد» :وحن .بطاخملا بسح .هريدقت

 ىلع ينبم رمأ لعف مسا :«ِكارد») «كّدِساح

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا رسكلا

 هب. لوقفم همنا دم اعتم) .تنأ :ةرددقت ايوجت
 ,فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 «اكدساح كارد» :وحنو .(ةفاضإلاب رج لح

 ريمض هلعافو م لعف مسا «ِكارد»)

 .(امتنأ :هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 .(9) ةفرعملا :رظنا

 كرت :ىنعمب .عّدَو :هيضام ءرمأ لعف - ١

 ساون يأ لوق وجن 07 7 فو

 .ءادلا ىه تا يتلاب 0



 ءاعذلا

 ءاعدلا ىنعب .رمأ لعف مسا - ١

 دقو .نوكسلا ىلع ينبم ,ةمالسلاب بطاخملل

 رتتسم ريمض هلعاف .عَدْعَد حبصيف فعاضُي

 .بطاخملا بسح هريدقت ابوجو هيف

 :ءاعذدلا
 همع فكلا نأ :يوع لقف :كطا وه

 نإ هنأل .ىلعأل ذأ نم نوكي نأ طرشب

 ناك نإو .رمأ وهف ىندأ ىلإ ىلعأ نم ناك

 لعفب نوكيو .سامتلا وهف نييواستم نيب

 ؛«ينحماس ٌبر» :وحن .ءاعد ىلع لادلا رمألا

 وأ رمألا مالب قوبسملا عراضملا لعفلابو
 ءاعدلا ةدارإ عم ةيهانلا «ال» ب

 الو .ينحياستل .ءبر اي» :وحن ءامهب

 لادلا هلعف نع بئانلا ردصملابو ؛«ينلذخت

 ربخلابو ؛هأيعرو ًايقس» :وحن .ءاعد ىلع
 :يأ ,«هللا ققفوي» :وحن .ءاعدلا هنم دوصقملا
 .ينقفويل

 :ةماعذلا

 .لصفلا ريمض .يبرعلا وحنلا يف .يه

 .لصفلا ريمض :عجار

 © مى ©

 : لع د

 .عد :عجار .«عد» رمألا لعف مسا لثم

 :هلالدلا

 :اهنم .عاونأ ةلالدلا

 ةلالد ىه :ةّيعامتجالا ةلالدلا - ١
 :تطاختلا لق فورغم قدح قع ظفللا

 ةلالد ىه :ةيحالطصالا ةلالدلا - "

 4 3 ءايلع هيلع قفتا ام ىلع ظفللا

 وحن ءنُهملا ىدحإ يف نولماعلا وأ .مولعلا
 ةغللا ءالع دنع ىنعي يذلا «ليخّدلا» ظفل
 يف .ةيبرعلا 008 يذلا يمجعألا ظفللا

 فرحلا .ضورعلا ءالع دنع .ىنعي هنأ نيح
 لبق يتلا فلألاو يورلا نيب حيحصلا

 .ٌيورلا

 ظفللا ةلالد يه :مازتلالا ةلالد - ا"
 ةلالدك .هموهفم نع اجراخ نوكي ام ىلع

 نطولا دوجو نأل .بعشلا ىلع نطولا
 .بعشلا دوجو مزلتسي

 ةلالو وأ نمضتلا ةلالد - ؛

 نم ءزج ىلع ظفللا ةلالد ىه :نيمضتلا

 .ملعلا ىلع «ةسردملا» ظفل ةلالدك موو

 .ةيبرعلاو :ميلعتلاو

 :(عهمدهمففمه) ةفاحلا ةلالدلا -

 ةدايز يتأت يتلا ةّيفاضإلا يناعملا عومجم يه

 يهو .ةنيعم ةراشإل ةيتاذلا ةلالدلا ىلع

 فالتخاب فلتخت ةيصخش رصانع نم نوكتت
 ةيوغللا ةراشإللف ,تاعمتجملاو صاخشألا

 نذل



 ةيمك + ءام) ةتباث ةيتاذ ةلالد ءالثم .«رحب»
 + ةيئام تاقولخم ىلع ءاوتحالا + ةريبك

 نمضتت نيح يف .(خلا + لقنلا لئاسو دحأ
 ةضقانتمو لب ةفلتخم رصانع ةفاحلا اهتلالد

 ,«ةلطعلا» .«توملا» .«فوخلا» لثم

 قارف» .«راحبإلا حرف» .«ماجتسالا»
 .خلا .«ةبحألا

 نيب ةقالعلا يه :ةيتاذلا ةلالدلا -5

 ,ءيش نم هيلع لدت ام نيبو ةّيوغللا ةراشإلا
 .يوغل ريغ ثدح وأ ,ةفص وأ .صخش وأ

 لولدم هيلع يوطني يذلا موهفملا يهو
 ءايشألا وأ تانئاكلا عومجم يأ .ةراشإلا

 ضغب .موهفملا اذه دادع يف لخدت يتلا

 .ءيشلا وأ نئاكلل صاخلا دوجولا نع رظنلا

 موهفم يه الثم ,«روث» ل ةيتاذلا ةلالدلاف
 لكأ + رج + لجرأ عبرأ + ناويح) روثلا

 عيمج ىلع قبطني يذلا (خلا + باشعألل

 ىف دجوتسو دجوتو تدجو ىتلا ناريثلا

 ْ 1 .ملاعلا

 يتلا يه :ةيفرصلا ةلالدلا -

 ةلالدك .اهتغيصو ةملكلا ةيئب نم دافتست
 ,ةعارز :وحن .ةنهملا ىلع «ةلاعف» نزو

 ,ةكايح .ةراجن .ةدادج .ةراجت .ةعانص

 ,ةغلابمللا ىلع «لاعف» نزو ةلالدكو .ةغابد

 كارد هلا «تاذك هوجن

 يتلا يه :ةيتوصلا ةلالدلا -4

 كيَلاَوَد

 لعفلا وحن .تاملكلا ضعب قطن نم دافتست

 فرحلاو .جاجدلا توص لع لادلا «قوقو»
 .ةبدنلا ىلع لادلا «او»

 ةلالد يه :ةّيلقعلا ةلالدلا -4
 .امههعجار .نمضتلا ةلالدو مازقلالا

 يناعم يه :ةّيمجعملا ةلالدلا - ٠
 .مجاعملا يف ظافلألا

 ىنعملا يه :ةّيوخنلا ةلالدلا ١-
 تاكرتت :كهدوا دابفلا "عنيت قم دافتسملا

 .«ىسوم ىفطصم اعد» :وحن .بارعإلا
 «ىسوم» هب لوعفملاو «ىفطصم» وه لعافلاف

 ادي لاراب وختاو ,ميدقتلا لعافلا ةبترم نأل

 لعافلا نأل «ريمس» وه لعافلاف .«ريمس

 .اعوفرم نوكي

 ةلالرلا وأ ةيوغللا ةلالدلا -7

 يناعملا ىلع ظافلألا ةلالد ىه :ةيعضولا
 «يسركلا» ةلالد وحن .اط ةعوضوملا

 ىلع «بوثلا»و «باتكلا»و .«ةسردملا»و

 .اهتايمسم

© > 

 :5د

 ىلع يئبم لبإلا رجزل توص مسأ

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 :كيلاود
 دعب ةلوأَدَم : ىنعمب .ىنثملاب قحلم ردصم
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 5 و

 نود

 ءايلاب ''”ًايوصنم ًاقلطم الوعفم ٌبرعُي .ةلوادم
 فاكلاو ءفاضم وهو ,قملاب قحلم هنأل

 ٌرج لح يف حتفلا ىلع قيم لصتم ريمض
 انامتلا ينب دبع لوق وحن .ةفاضإلاب

 لدم ةرلاببب قش درب قش اذا

 سال درلل سس ىنح كيلاود

 تا

 :نود

 يف ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ
 يتأي .««نم» ب رورحم وأ .هتالامعتسا رثكأ
 : ىنعمب

 .«ةأفدملا نود تل : ,برقلا -

 هذه» :وحن .انسح رخآلا نم لقأ -

 .«كلت نود ةديصقلا

 نود حاوي تمق» :وحن .«ريغ نم» -

 .«ريصقت

 تااللاح لا يف ةبوصنم «نود» نوكتو

 :ةيلاتلا

 دست هفنيلا :كانشملا ركذ اذإ ١-
 ناكم كفرا :«نود») «افدملا نود ثتسلج»

 لمفلاب قلعتم ةرهاظلا ةحتنفلاب بوصتم

 اة تلو

 و

 ٌيونو هيلإ فاضملا فذح اذإ - ؟

 ةقحلم اهنأل ءايلاب ةبوصنم لاح اهبرعُي نم مهنمو )١(
 .ىنثملاب

 506 ىنرظتنا ,يتسردم هذه» :وحن ,هظفل

 ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :«نود»)
 .(«ينرظتنا» لعفلاب قلعتم .ةرهاظلا

 اظفل .هيلإ فاضملا فذحل اذإ تا#

 :وحن .«نود» نيونت بجي انهو .ىنعمو

 بوصنم هيف لوعفم :«أنود») «أنود سلجا»

 "رفع ةحتفلاب

 ىنعم وني مو رج فرحي ترج اذإ -
 نود نم تومي ناسنإلا» :وحن .هيلإ فاضملا

 ةرسكلاب رورحي مسا :«نود») «ءاذغ

 .(ةرهاظلا

 اذإ .مضلا ىلع ةيليف «نود» نوكتو

 ,.هظفل نود هانعم كو .هيلا فاضملا قدح

 ناكم فرظ :ةنوتف] هد سلجا» :وحن

 ,هيف لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 نم سلجا» :وحنو .(«سلجا» لعفلاب قلعتم
 لحم يف مضلا ىلع ىنبم فرظ :«نود») «نود

 .(رجلا فرحب رج

 :انود
 الاح ع ءاثيس وأ ًائيدر : ىعم مسأ

 لجرلا اذه» :وحن ,ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم
 م

 .«انود

 سم يس و

 كود



 اًنود

 :وحن دخت : ىنعمي رمأ لعف مسا - ١

 ينبم رمأ لعف مسا :«كنود») «َملَقلا كنود»
 هيفا نت ريتش لاو مرغالا تفلا ىلع
 هب لوعفم :«ملقلا» نأ :هريدقت ارم

 امكنود» :وحنو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 ىلع ّينبم رمأ لعف مسا :«اكنود») «ملقلا
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو ,نوكسلا

 «ملقلا كنود» :وحنو .(امتنأ :هريدقت

 رسكلا ىلع بم رمأ لعف مسا :«كنود»)
 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا

 :.(تنأ :هريدقت
2 

 ريمصو ««نود» فرظلا نم ةبكرم -

 وحن .(نود :رظنا) .لصتملا بطاخملا
 عوفرم ًأدتبم :«ٌباتكلا») «كنود ٌباتكلا»

 بوصنم فرظ :ةكتودو .ةرهاظلا ةمضلاب

 فوذحم ريغ .قلعتم :ةرهاظلا ةحتفلاب
 ريمض فاكلاو .ءفاضم وهو .دوجوم :هريدقت

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 .(ةفاضإلاب

 :اًنود

2 

 .ةدئازلا «ام» و «نود» نم بكرم مسا

 .نود :رظنا

 ضخ



 لاذلا باب

 :أذ

 ءاسألا نم ١- :هجوأ ةئالثب يأت

 .ةيلوصوم - ” .ةيراشإ - ” .ةتسلا

 يه :ةتسلا ءامسألا نم يتلا اذ - أ
 :ىنعع مسأ يه يتلاو بصنلا ةلاح يف «وذ»

 ,ملكتملا ءاي ريغ ىلإ ةفاضإلا مزالي .بحاص
 ءءايلاب جيو. فلألاب .بضتيو واولاب عفرُي
 «ءاج» لعاف :«وذ») « ملع وذ َءاج» :وحن

 ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو حوفرم

 لوعفم :«اذ») « ملع اذ تدهاش»و .(ةتسلا

 نم هنأل فلألا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 «ملع يذب ترارشقو ,(ةتسلا ءامسألا

 هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورحي مسا :«يذ»)

 .(ةتسلا ءامسألا نم

 ةراشإ مسأ :ةيراشإلا اذ 5

 وأ عفر لح يف نوكسلا ىلع يم بيرقلل
 راشيو .ةلمجلا ىف هعقوم بسح رج وأ بصن

 ,لقاعلا ريغو لقاعلا ركذملا !''درفملا ىلإ هب
 ىلع بم ةراشإ مسا :«اذ») «ّرِه اذ» :وحن
 ربخ :«رهاا .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا

 تدهاش» :وحنو .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 ىلع ّيبم ةراشإ مسا :«اذ») «لجرلا اذ

 :«لجرلا» .هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا

 قيسنو :(ةرغاظنلا ةحتقلاب هيرتستم لاب
 ةاهقلا هند قب ةّيهيبنتلا «اه» ب ًايلاغ

 ناك انهعنلت دقري.«ٌلدعَز اذه» 0
 ُكاذ» :وحن ,طسوتملا دعبلل حبصتف .باطخلا

 باطخلا فاكو دعبلا مال اهقحلت اك .«تيب

 دقو .«رئاط كلذ» :وحن ديعبلل حبصتف اه

 ,ةّيهيبنتلا «اه» نيب هيبشتلا فاك لخدت

 عمتجت دقو .اذكه :حبصتف .ةيراشإلا «اذ»و

 لوقك .ممجلا ىلإ «اذ» ب ةراشإلا ذاشلا نم )١(

 :رعاشلا

 انوش املا ني تفس ييسر
 ديل فنك :نانتلا اذنه لاوس

 ضف



 :لوقتف .باطخلا فاك عم ةيهيبنتلا «اه»

 دقو .دعبلا مال لوخد زوجي ال انهو .كاذه

 اه» :وحن .مَسقلاب «اذ»و «اه» نيب لصفي
 :وحن ءريمضلاب وأ .«عاجش لر 5: حةقاو

 اذن اه» :وحنو .«دهتح بلاط اذّوهاه»

 ىلع ّيبم هيبنت فرح :«اه» :«اذنأه»)

 :«انأ» .بارعألا نم هل لح ال نوكسلا

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ

 .(ربخ عفر لحم يف

 امسا «اذ» يتأت :ةيلوصوملا اذ 0

 نوكت الأ اهوأ :ةثالث طورشب .الوصوم

 ماهفتسا اهمدقتي نأ اهيناكو ةراشإلل

 نوكت لأ اهثلاثو .«نم» ب وأ .«ام» ب

 «؟رش مأ ريخأ تعنص اذ ام» :وحن ."'ةاغلم
 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسأ :«ام»)

 ىلع ينبم لوصوم مسا :«أذ» .ًأدتبم عفر لح

 لعف :«َتعنص» .ربخ عفر لحم يف نوكسلا
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام

 مسا :«أذ» .ادتبم

 .«اذنأه» يف ءانأ» فلأو .ءاه» فلأ فذح ظحال )١(
 ,ةيهيبنتلا ءاه» نيب لصف اذإ هنأ انه ةظحالملاب ريدجلاو
 الف .دعبلا مال الو فاكلا لوخد زوجي ال .ريمضلاب «اذ»و
 .كلذنأه 0 .كاذنأه :لوقت نأ مصب

 عم ةدئاز رثقت نأ امإ : هو كحاب ةاغلم نوكت (؟)

 نييفوكلا يأر ىلع كلذو - نيتيماهفتسالا «ام»و «نم»
 السا «ام» وأ .«نم» عم لمح َن أ انإو كلام نب

 .هب ايهفتسم 93

 تاذ

 ىلع بم لستم نيم ءانلاو :كرعتت مقر
 ال «تعنص» هجر .لعاف عفر لح يف حولا

 .لوصوملا ةلص اهثأل بارعإلا نم اه لح

 ىلع بم ماهفتسا فرح ةزمحلا تعاد

 لدب :«ريخ» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا
 :«مأ» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ام» نم

 هل لحم ال نوكسلا ىلع ّقنبم فطع فرح

 عوفرم فوطعم مسا :«رش» .بارعإلا نم
 اذام» :لوقت نأ ٌحصيو .(ةرهاظلا ةمضلاب

 ,«اذ» ءاغلإب كلذو ,«؟أًرش مأ ًاريخأ تعنص
 لحم يف ماهفتسا مسا اهلك «اذام» رابتعاو

 الدب .«أ ريخ»و ,«تعنص» ل هب لوعفم بصن

 كنولأسي» :ةيآلا ترق دقو .«أاذام» نم

 5١19(. :ةرقبلا) «وفعلا لق نوقفتُي اذام

 ,ةلوصوم «اذ» لعج ىلع هوفعلا» عفرب

 .ةاغلم اهلعج ىلع بصنلابو

 :تاذ

 :يتأت

 : اما.
 .ةفاضإلل مزالم ,تاوذ :هعمجو ,ناتاوذ :هانثم

 .«وذ» ثنو ؤم .«ةبحاص» :ىنعم

 ٌتءاج» :وحن ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو
 تارا « ملع تا ٌتدهاش»و « ملع ٌتاَذ

 .« ملع ِتاذب

 ,ةبيرقلا ةثنؤملا ةدرفملل ةراشإ مسا - ؟
 يف هعقوم بسح برعي .مضلا ىلع اينبم

 رضفت



 ناذ

 ,«يفصا يف ةبلاط تاذو وحل .ةلمحلا

 ٌتاذ تأفاك»و .«ةبلاطلا ٌتاذ ٌتءاج»و

 ىلع ّنبم ةراشإ مسا :«تاذ») «ةبلاطلا

 يفو .لوألا لاثملا يف أدتبم عفر لح يف مضلا
 لحم يفو يناثلا لاثملا يف لعاف عفر لح
 :(كلاتلا :لاثملا لبد لوعتسا بست

 .نامزلا ءامسأ ىلإ فاضي .ءأيسا -

 ةدسفلاب ايوضتم ناز قرظأ بنا ٌترييف
 ىلإ فاضي وأ .«ءاسم تاذ كترز» :وحن

 ,ةحتفلاب ابوصنم ًاقلطم ًالوعفم ٌبرعيف .هريغ
 ٠ ب همه 0 8 ِ

 هرم تاذ كتدهاش» : وحد «.

 :ناذ

 ,هريغو لقاعلل .«اذ» ةراشإلا مسا ىنئم
 ءايلا ىلعو .عفرلا ةلاح يف فلألا ىلع ىنبي

 ناذ حجن» :وحن .رجلاو بصنلا يتلاح يف
 ىلع ّينبم ةراشإ مسا :«ناذ») «نابلاطلا

 .«حجن» لعاف عفر لحم يف فلألا

 .(ىنثم هنأل فلألاب عوفرم لدب :«نابلاطلا»

 ةراشإ مسا :«نيذ») «نيبلاطلا نيذ ٌتأف اك»و

 ,(هب لوعفم بصن لحم يف ءايلا ىلع ينبم

 ةراشإ مسا :«نيذ») «نيبلكلا نيذب تررم»و

 .(رجلا فرحب رج لحم يف ءايلا ىلع بم

 .فلألاب اهعفريف .ةبرعم اهلعجي نم مهنمو

 ةقحلم اهنأ ىلع ءايلاب اهرجيو اهبصنيو
 .لضفألا وه بارعإلا اذهو .ىنثملاب

 ال كلذل .ديعبلا ىلإ اهب راشي ال «ناذ»و

 اهد اهقحلت دق نكلو .دعبلا مال اهلخدت

 حبصتف .اهفلأ فذح دعب ةّيهيبنتلا

 بصنلا يتلاح يف «نيذه»و عفرلا ةلاح يف

 .باطخلا فاك اهقحلت دق كلذك .رجلاو

 يف «كنيذ»و .عفرلا ةلاح يف «كناذ» :حبصتف

 «اه» اهيف عمتجت الو .رجلاو بصنلا يتلاح

 .باطخلا فاك عم ةيهيبنتلا

 «ناده» :

6 
 :ناذ

 برعت .ديعبلا ركذملا ىنثملل ةراشإ مسا
 :قاذ هرظنا :ةناذه كارغا

- 

 :رذ

 ,نوكسلا ىلع ّينبم ,كرتا :ىنعب رمأ لعف
 :هريدقت ارجو هيف راتسم ريمض هلعافو

 لمعتسي مل امك .«رذ» يضام لففتسا ملو .تنأ

 2 رد :عراضملا امههنم ءاجو ع يضام

 نم الدب «كرت» لعفلا لمعتساو .عَّدي

 نم الدب «كرتلا» ردصملاو ءامهيضام

 .اههردصم

 :ركذلا
 ةلاح يأ ,فذحلا فالخ .وحنلا يف .وه

 انضمي



 «راهظإلا» ىبعمب مدختسي دقو .دوجولا نم

 .راضإلاو .راهظإلا :عجار .(راضإلا دض)

 :ةقالذلا

 ,مالكلا يف ةفخلاو ةحاصفلا .ةغللا يف ,يه
 ناسللا قلذ ىلع داهتعالا .حالطصالا يفو

 ,ر .م :اهفرحأو .اهيفرط ىلع يأ .ةفشلاو

 وأ يعابر ولخي ال اهتفخلو .ل ءف ءن .ب

 .اردان الإ اهنم يساخح

 :كلذ

 اهفلأ تفْذُح يتلا ةيراشإلا «اذ» نم ةبكرم
 وهو) دعبلا مالو ءاهيلع دعبلا مال لوخدل

 نم هل لح ال رسكلا ىلع ينبم فرح

 ينبم فرح وهو) باطنخلا فاكو .(بارعإلا

 :رظنا .(بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع
 .«مداق سراف كلذ» :وحن .ةيراشإلا اذ

 :مذلا
 هل :ءانش 0 :هلاعفأو :ءوللاو بيعلا وه

 .مذلاو حدملا لاعفأ رظنا .اًذدبح

 :هذ وأ هذ
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 ةلقاع ةئنؤملا ةدرفملل ةراشإ مسا .«أذ» ثنؤم

 وذ

 ىلع ّىنبم لقعي ال ام عمجلو ,ةلقاع ريغ وأ

 بسح برعيو .رسكلا ىلع وأ نوكسلا

 ,بابذلا ٍدرطل ةلآ هذ» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 ىنبم ةراشإ مسا :«هذ») «ةيلاع لابج هذو

 عفر لحم يف رسكلا ىلع وأ نوكسلا ىلع
 .دعبلا ةطسوتملا ىلإ «ْهِذ) ب راشي الو .(أدتبم
 فاك ال اهيلع لخدت ال كلذل .ةديعبلا وأ

 لوخد رثكي امنإو .دعبلا مال الو باطخلا

 .هذه :حبصتف اهيلع ةيهيبنتلا «اه»

 وذ
 - ؟ .لوصوم مسا - ١ :نيهجوب ققأت

 .بحاص :ىنعب مسا

 مسا :ةّيئاطلا وأ ةّيلوصوملا وذ -أ
 القاع ركذملا درفملل «ءىط» ةغل يف لوصوم
 نم فلتخي دق هانعم نكل .لقاع ريغ وأ
 دوعيو .عمج ىلإ ىنثم ىلإ ثنؤم ىلإ ركذم
 را اسم وأ هلظفل ضارب معلا هيلع

 .«اتحجن ود تدهاش»و ,«حجن وذ ءءاج»

 ىلع ينبم وهو ....«نحجن وذب تزرع

 ةلثمألا يف ابك .هتالاح عيمج يف نوكسلا

 ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو ,ةقباسلا

 يف نوكسلا ىلع ىنبم لوصوم مسا :«وذ»)

 لحم يفو .لوألا لاثملا يف لعاف عفر لحم
 رج لح يفو .يناثلا لاثملا يف هب لوعفم بصن

 ارذفن



5 30-3 
 ةجحلا وذ

 لوق هنمو .(ثلاثلا لاثملا يف رجلا فرحب

 :رعاشلا

 نإف
 نوط ودو ترك ود ىرثبو

 يتلا وأ .تيوط يدلاو ترفح ىذلا يأ

 دج ريم ةملك تول ىلاز: تو
 .(ثنؤنو

 # عش
 يىدجو يبأ ءام ءاملا

 ءامسألا نم :بحاص :ىنعمب وذ - ب

 ,ملكتملا ءاي ريغ ىلإ ةفاضإلا مزالت ,ةتسلا

 انفلات ,«قحلا وذ 2 :وحن .واولاب عفرت

 .««بدألاو ملعلا اذ تدهاش» :وحن .فلألاب

 وحن .ءايلاب رجتو

 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح 55 .«مخفلا

 واولاب عوفرم لعاف لوألا لاثملا يف «وذ»)

 يناثلا لاثملا يفو .ةتسلا ءامسألا نم هنأل

 ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم هب لوعفم

 ءايلاب رورحي مسا ثلاثلا لاثملا يفو .ةتسلا

 .(ةتسلا ءامسألا نم هنأل

 ءانبلا يذب تررم» :

 :ةجحلا وذ

 ةنسلا نم رشع يناثلا رهشلا مسا

 «وذ» بارعإ «وذ» هنم ردصلا برعي .ةيبرعلا
 .ةنسلا ءاتسألا نم هت لاو بحاح قمت

 وذ :رظنا .ءايلاب رجتو بصنتو هواولاب عفرتف

 .هيلإ ًافاضم هرجع قرش .بحاص ىنعمب

 يتلا ةيبارعإلا عقاوملا انه «وذ» ذخأتو

 اذ تي وعن .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» ل

 فلألاب بوصنم فرظ بئان :«اذ») «ةجحلا

 يف ٌتجوزت» :وحنو .(ةتسلا ءامسألا نم هنأل
 هنأل ءايلاب رورحم مسا .«يذ») «ةجحلا يذ
 ةجحلا وذ ناك» :وحنو .(ةتسلا ءامسألا نم

 «ناك» مسا :«وذ») «ةنسلا هذه ةداعس رهش

 .(ةّتسلا ءامسألا نم واولاب عوفرم

 :اوذ

 اهلصأ .نايحاص :ىنعمب .«وذ» ىنئم
 نونو لا الإ لمعتست ال اهنكل ,«ناوذ»

 .فلألاب عفرت .ةفاضإلا دنع فذحت ىتثملا
 .ءايلاب رجحتو نيفنتو ,«قحلا اوذ ًءاج» :وحن

 يوذب تررم»و «قحلا ي و تدهاشو :وحن

 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح توعنو ىلا

 :تاّوذ

 .تابحاص :ىنعمب ةفاضإلل مزالم مس

000 
 م *ء 2 :

 قحلُم هنأل ملاسلا ثنؤملا عمج بارغإ ةلمجلا
 «نلمعي' :لفشملا :تاَوُذ تنانك» هوحتاب مهن
 تاوذب تررم»و « لامجلا تاوذ ٌتدهاش»و
 مسا لوألا لاثملا ىف :«تاوذ») « لامجلا

 لاثملا يفو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «تناك»

 نم اضوع' ةرشكلاب يوقف هي لوعتت ناثلا
 يفو .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 7ك



 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورح مسا ثلاثلا لاثملا

 :اتاوذ

 لصألاو ,ةبحاص ىنعمب «تاذ» قثم
 ,ةفاضم الإ لمعتست ال اهتكلو .«ناتاوذ»

 دنع فذحت - ملعن اك - ىتثملا نونو
 فلألاب عفرُتف .ىنثملا بارعإ برعت ,ةفاضإلا

 يف اهعقوم بسحو ,ءايلاب رهتو بصتتوا
 تدهاش»و «قحلا اتاوذ تءاج» :وحن .ةلمجلا

 و -

 .«ةزئاجلا يتاوذب تررم»و «ةزئاجلا يتاوذ

 :ىلاوذ

 راو بصنلا قلاح يف «اتاوز» يه
 مهيتنجب ْمُهانْلَدِيَو» هبااوعل .اناوذ ؛رظنا

 .(17 :ًابس) «طغ لكأ ٌقاوذ نيتنج

 :ووذ

 نرحب و .ةفاضإلا مزالي ,«ود» عمج

 ,هب نخل هنأل ملاسلا رود ع عمج بارعإ
 200 .ءايلاب رجو تضنرو واولاب مفريف

 ووذ ءاج» :وحن .ةلمجلا يف هعفوم بسح

 واولاب عوفرم «ءاج» لعاف :«ووذ») «قحلا

 :رشلوب (لاسلا نكذملا متي :قعلمهنأل
 هب لوعفم :«كيوذ») «كيوذ تدهاش»

 ركدملا معي قحلب ألا ءايلاب :تويغنت

 يذ

 لصتم ريمض فاكلاو .فاضم وهو ,ملاسلا

 .(هيلإ فاضم رج لح يف حتفلا ىلع ينبم
 مسا :«كيوذ») «كيوذب تررم» :وحنو

 :لاسلاب ركدلا مهجتي قست: الأ ءايلاج نرخ

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم وهو
 .(هيلإ فاضم رج لحم يف متفلا

 وذ

 :رظنا .رجلاو بصتلا يتلاح يف هووذ» يه

 و

 :يوذ

 :رظنا .رحلاو بصنلا يتلاح يف «أوذ» يه

 ةلقاع ةئنؤملا ةبيرقلا ةدرفملل ةراشإ مسا
 ىلع ينبم لقعي ال ام عمجلو .ةلقاع ريغو

 بسح رج وأ بصن وأ عفر لحم يف نوكسلا
 ءاتف يذ» :وحن .ةلمجلا يف يبارعإلا هعقوم
 00077 «ةاتفلا ىذ تاق ,«ةدهتح

 ,ةيهيبنتلا «أه» اهلخدتو .«ةرايسلا ىدذب

 باطخلا فاك ال اهلخدت الو ,يده :حبصتف

 .ييزقلل لإ لنميتت”لا نإ: كمبلا مالا ذل
 مسأ :«يد») يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ
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 6مم د

 لحم يفو .لوألا لاثملا يف ًادتبم عفر لح
 رج لح يفو يناثلا لاثملا يف هب لوعفم بصن
 .(ثلاثلا لاثملا يف

 :ايذ
 هماكحأ اهو .«اذ» ةراشإلا مسا ريغصت

 .ةيراشإلا اذ :رظنا .هبارعإو

 :كاَيذ
 ةراشإلا مسا ريغصت «ايذ» نم ةكرب

 ىلع ينبم فرح وهو باطخلا فاكو «أذ»

 ماكحأ اهل .بارعإلا نم هل لح ال متفلا

 .ةيراشإلا اذ :رظنا .اهبارعإو «اذ»

 ةراشإلا مسا ريغصت هاّيذ» نم ةبكرم
 رسكلا ىلع ينبم فرح وهو دعبلا مالو .«اذ»

 وهو باطخلا فاكو ,بارعإلا نم هل لح ال

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّينبم فرح

 اذ :رظنا .اهبارعإو «اذ» ماكحأ اه .بارعإلا

 .ةيراشإلا

 ا
 :نايذ
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 اهو ,(ةيراشإلا «اذ» ىنثم) «ناذ» ريغصت

 .ناذ :رظنا .اهبارعإو اهماكحأ

 :تيذ وأ تيذ وأ تيد

 ذأ :تيقلا .ىكانبب نك هناك با
 وأ ةرّركم الإ لمعتست الو .لعفلا وأ ةّصقلا

 ل ورع 16 رع ل نلسحرعي هحللا ع
 يف هعقوم بسح رج وأ بصن وأ عفر لح

 تن لافو دعلا لبلا لسووموخ فاعلا
 ةكرح ىلع ّينبم ةيانك مسا :«ٌبيذ») «ٌبيذو

 لوعفم بصن لحم يف (ةكرحلا بسح) هرخآ
 ىلع ينبم فطع فرح واولا :«ٌتيذ»)و .هب

 مسا :«ٌتْيذ» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا

 (ةكرحلا بسح) هرخا ةكرح ىلع ينبم ةيانك

 نم ناك» :وحنو .(فوطعم بصن لحم يف
 ينبم ةيانك مسأ :«تيك») «تيذو تيك رمألا

 هذه رابتعا ىلع «ناك» ربخ بصن لح يف

 لعاف لح يفو .نأشلا ريمض اهمساو ةصقان
 .«لصح» ىبعمب ةمات اهرابتعا ىلع «ناك»

 بارعإ رظنا ...فطع فرح واولا :«ٌتْيذ»و

 .(قباسلا لاثملا

- 

 :نيذ

 يتلاح يف «ناذ» ةراشإلا مسا يه

 .ناذ :رظنا .رجلاو بصنلا
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 :يتأت

 بصنتف .دقتعاو ملع :ىنعع - ١

 :ةيآلا وحن .ربخو أدتبم اهلصأ نيلوعفم
 :جراعملا) «ابيرق هارنو ًاديعب هنوري مهنإ)

 7-1١(.

 ,.هنيعب ىأر :يأ رضا :ىنعب - ١

 هب ع بصنتف ,ةيرصبلا ىأر :ىمستو

 .«ةرجشلا قوف رئاطلا ت تيأر» :وحن ٠ ,ادحاو

 نم وأ .«ةئرلا ةباصإ» ىبعب - ©

 لوعفم ىلإ ىدعتتف .بهذملا :يأ .«يأرلا»

 ارغب ديز برض» :ىلوألا لاثمو .دحاو هب

 لع ةفينح وبأ ىأر» :ةيناثلا لاثمو .«هآرف

 .«هتمرح ّيعفاشلا ىأرو ءاذك

 "ةلرمقم نيطنت :ةماتم:ق قارا قع - 4غ

 «ىأر» 0 مهضعب اهارجأ دقو ادجلاو هب

 :رعاشلا لوق يف امك .نيلوعفم

 ءارلا باب

 اتم 'اذإ قل .سيشفر .عنمارأ
 الازخنا َلَّروَخْلاو لِيللا ىلاجت
 عوفرم عراطم لعف :ىرأ :«مهارأ»)

 هلعافو .رّذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا ةّضلاب
 :((مه)) .انأ :هريدقت 000 هيف راتسم ريمض

 لعق نوكسلا“ لع قيم .لصتم نط
 :«يتقفر» .«ىرأ» لعفلل لوأ هب لوعفم بصن

 ىلع ةرّدقملا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم
 لحملا لاغتشا اهروهظ عنم .ءايلا لبف ام

 ءايلاو .فاضم وهو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب

 .(هيلإ فاضم

 الإ اهنم عمسي مل نكل ءنظ :ىنعب -ه
 ا 55 لوهجملا عراضملا

 :عبار

 .اهبارعإ برعتو ,«ثلاث» ماكحأ اه
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 رثع عبار

 :رسع عبار

 .اهبارعإ برعتو .«رثع ٌتلاث» ماكحأ اه

 .رشع ثلاث :عجار

 عبار -نوسعبرأو عبار

 عبار - نوثالثو عبار  نوعستو

 عبار  نوسمحو عبار - نوناهثو

 عبار -نوتسو عبار - نوعبسو

 :نورسعو

 برعتو «نوعبرأو ثلاث» ماكحأ اهل
 .نوعبرأو ثلاث :رظنا .اهبارعإ

 :ةعبار

 .اهءارعإ فود ,«ةثلاث» ماكحأ اه

 .ةئثلاث :عجار

 :هرشسع ةعبار

 .اهبارعإ برعتو .«ةرشع ةثلاث» ماكحأ اه
 .ةرشع ةئلاث .عجار

 ةعبار  نوعبراو ةعبار

 ةعبار  نوثالثو ةعبار  نوعستو

 ةعبار نوعبسو ةعبار نوسمخو

 :نورشعو ةعبار  نوتسو
 برعتو :ةةوعتراو ةثلاث» ماكحأ اهل

 :حار

 :يتأت

 ىنعب تناك اذإ ًاصقان ًايضام العف - ١
 ارو تاتاعتمالا .تادتنا# هويت ةراضو
 :«بالطلا») «مهدوهج نوفعاضي بالطلا

 ةلمحو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «حار» مسا

 ربخ بصن لحم يف «مهدوهج نوفعاضي»

 .(«حار»

 ىنعب نكت مل اذإ .ايضام العف - ١

 .«هلقح ىلإ ٌحالفلا حار» :وحن .«راص»
 ةمضلاب عوفرم «حار» لعاف :«حالفلا»)

 .(ةرهاظلا

 : غار

 ام :يأ .« غار الو غاث رادلاب ام» :لاقي

 .عات :رظنا .«غعاث» بارعإ برعت .دحأ 5

 :عفارلا

 ءامسألل عفرلا بلجي يذلا لماعلا وه

 وأ :اودعم نوكي دقو .عراضملا لعفلاو

 .اًيظفل

 نا



 يذلا ءادتبالا ةيونعملا لماوعلا نمو

 نم درجتلا اهنمو ,مهضعب دنع أدتبملا عفري

 لمعفلا عفري يذلا مزاوجلاو بصاونلا

 :ةعفارلا ةيظفللا لماوعلا نمو .عراضملا

 «داك»و «ناك»و .لعافلا عفري يذلا لعفلا

 05 .اهءامسأ عفرت يتلا اقارخاو «سيل»و

 عفرت يتلا سنجلل ةيفانلا «ال»و اهتاوخأو

 .اهرابخأ

 :مار

 :يتأت

 ,حاربلاو ةرداغملا ىنعمب «مُيّرلا» نم - ١

 .ةصقانلا «لاز» ىنعمبو .«مي ريال اهعراضمو

 أدتبملا عفري .ًاصقان ًايضام العف نوكتف
 يمن وأ يفن همدقتي نأ طرشب .ربخلا بصنيو
 الإ هنم دري ل فّرصتلا صقان وهو .ءاعد وأ
 ام» :وحن ,لعافلا مساو عراضملاو يضاملا

 ىلع بم يفن فرح :«ام») «أيحاص وجلا مار
 :«مار» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 .رهاظلا حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف

 .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم «مار» مسا :«وجلا»

 ةحتفلاب بوصنم «مار» ربخ :«ايحاص»

 .(ةرهاظلا

 ةعراضم: ناك اذا: اباخ ايمان المفاخ#

 ,«لاتقلا مورأ الر» :وحن ءديرأ :ىنعمب «موريد»

 ,حربي :ىنعب «ميري» هعراضم ناك اذإ وأ

 بر

 :«ام») هتحرب ام :يأ «َنطولا تمر ام» :وحن

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح
 ىلع ىبم ضام لعف :«تمر» .بارعإلا

 الا د عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«نطولا» .لعاف
 يف ةصقانو ةّمات «مار» تءاج دقو .(ةرهاظلا

 :رعاشلا لوق

 اال تيوس هل نم تسر ا
 ربل :كلتموت يف توضأ دقن اوم
 .هلعاف ءاتلاو مات .ضام لعف «تمر» ف

 ريمض همسا ءصقان عراضم لعف «ميري»و

 .اينم :هريخو ءوه :هريدقت ًازاوج هيف راتسم

 ا م

 بر

 هيبش وهو .ةركنلا الإ جي ال رج فرح

 ىلع لخدي دقو .ءيشب قلعتي ال ذإ .دئازلاب
 وحن .ريكذتلاو دارفإلا مزاليف .ةبيغلا ريمض
 :رعاشلا لوق

 هبر
 اردن اساس اضاز دشلا تروع ١

 ايمن تزد ةهلنف

 ينبم .دئازلاب هيبش رج فرح :«هبر»)

 ءافاو .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ةحتفلاب بوصنم زييقع :(ةيتفا» دم

 نس



 مم

 بر

 ىلع بم .ضام لعف :«ٌتْوعد» .ةرهاظلا
 ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ربخ عفر لحم يف «توعد» ةلمجو .لعاف

 لوق هنمو .ريثكتلا «ٌبر» .ديفتو .(أدتبملا

 ةيراع ايندلا يف ةيساك َّبُر ايد لك ّيبنلا
 لوق وحن .ليلقتلا ديفت دق امك .«ةمايقلا موي

 :رعاشلا

 كان نقولا در
 ناوبأ ُهدلي 00 يدو

 :اهنم ماكحأ «ٌبر» لو

 نأ زوجي الف ةرادصلا ٌقح ال ١-

 «اي»و .ةّيحاتفتسالا «الأ» الإ اهقبسي

 ,««ينتضرتعا ةبيصم بر الأ» :وحن ,ةّيهيبنتلا

 .«هاغتبم لانف دهتجا بلاط بر اي: وخلو

 يتأي الو .تاركنلا الإ رحت ال -؟

 ةلثمألاك .ةرهاظلا ءابسألا الإ اهدعب

 العز هبر» :وحن ,بئاغلا ريمض وأ .ةقباسلا

 نيعاجش نيلجر ُهَبر»و «تفداص ًاعاجش

 ذئازلاب هني رعب قرح 040 زه)) «تفداع
 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّقبم

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 هنأل ءايلاب بوصنم زييق :«نيلجر» .ًادتبم عفر

 هنأل ءايلاب بوصنم تعن «نعاجمو .ىنثم

 ىلع ( ينبم رضام لعف فلا .ىنثم

 ءاتلاو .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ربخ عفر لحم يف «تفداص» ةلمجو .لعاف
 .(ًادتبملا

 ءاظفل رورحي مسا اهدعب يتأي - "
 هدعب ٍتأيو .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو

 اهب قلعتي ةفوذحم وأ .ةلمج نوكت دق ةفص

 "ور نوكت دقو .رجلا فرح وأ فراطلا

 لحمل اهعيتُن وأ .اهتوعنم ظفلل ًاعابتإ اهّرجنف
 بسح .اهرجن وأ اهيصنن وأ اهعفرتف اهتوعنم

 وحن .بارعإلا نم اهتوعنم عقوم

 :«اي») «ةمايقلا موي ةيراع ايندلا يف ٍةيساك
 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح
 دئازلاب هيبش رج فرح :«ٌبر» .بارعإلا

 .بارعإلا نم هل لحن ال حتفلا ىلع ينبم
 ىلع 37 عوفرم أظفل رورجم مسا :«ةيساك»

 نوكسلا ىلع ( ينبم رج فرح :«يف» .ًادتبم هنأ

 فوذحمب قلعتم .بارعإلا" نم هل لحم ال
 رورجم مسأ :«ايندلا» .«ةيساك» ل ةفص

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هّرج ةمالعو

 عوفرم «ةيساأك» ربخ :راغو .ردعتلل

 يل ل

 بر اي» :

 بوصنم فرظ :(موسيا» .ةرهاظلا ةمضلاب
. 

 وهو .«ةيراع» ربخلاب قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب

 رورجم هيلإ فاضم :«ةمايقلا» .فاضم

 ل يح ا ا
 ::.دئازلابةيبش رع قرع ة«ترد) «تأفاك

 .ةلمج هبشت الو ةلمج سيل ام انه درفملاب دصقي )١(

 اني



 ىلع الح بوصنم أظفل رورجي مسأ :«ذيملت»

 :(!«دهتجي» .«تافاك» ل مدقم ديد ل وهقم هنأ

 ىلع سيلو عابتإلا ىلع رورجم «ذيملت» تعن

 لعف :«ٌتأفاك» .ةرهاظلا ةرسكلاب .لحملا
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو ,كّرحتم عفر
 ال «تأفاك» ةلمجو .لعاف عفر لحم يف مضلا
 ةوجتو 1( ةينادتبأ ابنأل بارعإلا نم اه لح

 مسأ :«بلاط») «تأفاك دهتجا بلاط ترو

 هب لوعفم هنأ ىلع الحم بوصنم ًاظفل رورج

 رضام لعف :«دهتجا» .«تأفاك» ل مدقم

 هلعافو .هرخآ يف رهاظلا حتفلا ىلع ينبم

 ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 .(«بلاط» تعن "رج لحم يف «دهتجا»

 ءاقلا دي اولمخ نقيروا قاع دل كو
 :سيقلا ىرما لوقك (ريثك فذحلا اذهو)
 ٍعِضرمو تقرط ْدَ دق ىبح ِكلئمف

 لوح مئاك يذ نع اهتيهأف

 الح بوضبتت أظفل رو رجب مسا :«كلثم»)

 .(«تقرط» لعفلل لعفلل مّدقم هب لوعفم هنأ ىلع

 رثكألا وه واولا دعب اهفذحو) واولا دعبو

 :سيقلا ىرما لوقك .(برعلا ةغل يف

 هلحو .اهتوعنم لحمل ًاعبت «أدهتجم» :لوقت نأ زوجيو )١(
 /  .ةّيلوعفملا ىلع بصنلا

 هلحو .اهتوعنم لحمل أعبت تعن بصن لح يف وأ (1)
 .ةيلوعفملا ىلع بصنلا

 ُهَلوُدُس ىَحْرأ رخُبلا جومك ليلو
 يلتبَيل مومهملا عاونأب ل

 لحم عوفرم ءاظفل رورجم مسا :«ليل»)

 .(ادتبم هنا ىلع

 لوقك .(ليلق انه فذحلاو) «لْب» دعبو
 :ةبؤر

 ا كَم 517 ل

 الحم عوفرم اظفل اظفل رورجم مسا :«دلب»)

 .(ادتبم هنا ىلع

 انه .فدحلاو) ةقباتللا :فوزخلا ”نوديو

 :ريصم نبا ليج لوك :ء(رداب
 هللط 54 تيِفِفَر راد مسر

 لل نسم ةايحلا يضقأ تدك

 الح عوفرم اظفل رورحم مسا :«مسر»)
 .(ادتبم هنا ىلع

 ةدئازلا «ام» اهيلع لخدت دق - ©

 ىلع ٍذشيح لخدتف .رجلا نع اهفكتف
 ليو دهرا ملعلا اير هوكي ةكراعملا
 اورفك نيذلا ُدَوَي امبر» :ةيآلا وحن .لاعفألا
 :«ٌبر») ١( :رجحلا) «نيملسم اوناك ول
 لوخدل هلمع لطب دئازلاب هيبش رج فرح
 هل لح ال حتفلا ىلع بم .هيلع ةفاكلا «ام»
 ىلع ينبم دئاز فرح :«ام» .بارعإلا نم

 .(...بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 اناذتا
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 :بار

 ًابوصنم ىدانم برعتو .يبر :اهلصأ
 ,ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ عنم
 ريمض ةفودحملا ءايلاو .فاضم وهو .ءايلل

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 .ةفاضإلاب

 :عابر
 .داحأ :رظنا :اهبارعإو هناجر ماكحأ اه

 يعابرلا
 ةعبرأ ىلع هؤانب ناك ام .فرصلا يف .وه

 .ديزمو درحم :ناعون وهو .لوصأ فرحا

 .مسالاو ,ٌيعابرلا لعفلا :رظنا

 :ديزملا ّيعابرلا - درجملا ّيعابرلا
 .ّيعابرلا لعفلا :رظنا

 ينلا ءاتلاو ةراحلا «ٌبر» نم ةبكرم ةظفل

 .اهبارعإو «ٌبر» ماكحأ اه .ظفللا ثينأتل

 أم لانف لمع لجر ةبر» :وحن .(بر :رظنا)

 :يفوش دمحأ لوق وحنو ,«هانمت
 عسر و 0 6 ©. هو

 َةَلَز ةبرف ارتبوليك ارذع
 كارأ نيح نيرفتغت ٍتنك دق

 -خو

 :ر

 ,لمعلا نع ةفوفكملا هَّيُر» نم ةبكرم
 :رعاشلا لوق وحن .ةفاكلا ةدئازلا «ام»و

 الج نبجلا نوكي اتبرو
 ليحل اخ مادقإلا ْذإ

 ال حتفلا ىلع يبم رج فرح :«ةبر»)

 .لمعلا نع فوفكمو بارعإلا نم هل لح
 لح ال نوكسلا ىلع ىنبم فاك فرح :«ام»

 .(با عإلا نم هل
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 :طبرلا

 تسيل يتلا تالكلا يه طبرلا فرحأ

 ماسقأ نم مسق يه يتلاو ءابسا وأ العف
 فورح» ىمسي مسق :نامسق يهو .ةملكلا
 هبلجت ًادينغ ىنعم ديفت يتلا يه ىهو «يناعملا

 سيل عونو .«ىلع .ىلإ .نم» :وحن .اهعم

 اههالكو هل وأ دئاز وه امنإو .يناعملل

 ءنم .ءابلا ءام :وحن .دوجوم ىنعم ديكوتل

 .ةدئاز يتأت يتلا فورحلا نم اهريغو

 الك



 َّى

 :امبر
 لمعلا نع ةفوفكملا «ٌبر» نم كر

 ا :رظنا) .ةدئازلا «ام»و .(ّرجلا يأ)

 .«جرفلا تأ يرد :وحن

 :عيبر

 يتأت

 ةنسلا نم ثلاثلا رهشلل أمسا ١-

 عيبر) اهنم عبارلل وأ .(لوألا عيبر) ةيرجهلا

 برعتو .«عوبسأ» بارعإ برعتو .(يناثلا
 ةملكو .«لوألا عيبر» يف «لوألا» ةملك

 .«(عيب ر» ل أتعن «يناثلا عيبر» يف «يناثلا»

 .ةنسلا نم يناثلا لصفلل امسا - ؟

 ,(عوبسأ : عجار) «عوبسأ» بارعإ برعتف

 .«يضاملا عيبرلا يف تضر :وحن

 .اهتلمج يف ةملكلل يركّذلا عقوملا يه

 ,لوعفملا ىلع مّدقتلا لعافلا ةبتُر :الْنُم لاقيف
 .ربخلا ىلع مّدقتلا أدتبملا ةبترو

 :ءاجرلا

 قيقحت لمأ وه

 عجر

 قدام الكا رظلا .قلرلفلا رعت نع
 .لعل وه ءاجرلا فرحو

 م ص

 دو

 ,ةيبرعلا ةنسلا نم عباسلا رهشلل مسا

 :(عوبشأ عجار) «عوبسأ» تارعإ 50

 هعنمب مهضعبو .«يضاملا از ثتمص» :وحن

 ةيملعلل وأ .لعفلا نزوو ةّيملعلل فرصلا نم

 .لودعلاو

 :يتأت

 راع دمع ايقنات اقام زيك
 اوعجرت ال» :وحن ,ربخلا بصنتو أدتبملا عفرتف

 مزجو يهن فرح :«ال») «نيمصاختم يدعب
 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم

 نونلا فذحب موزجم عراضم لعف :«أوعجرت»

 ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم' هنأل

 مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ةحتفلاب بوصنم فرظ :«يدعب» .«عجرت»

 ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ عنم ةرذقملا
. 

 .«نيمصاختم» ربخلاب قلعتم .ءايلل ةبسانملا
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 در

 لع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ,فاضم وهو

 .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 ءايلاب بوصنم «اوعجرت» ربخ :«نيمصاختم»
 .(ملاس ركذَم عمج هنأل

 ىنعب نكت مل اذإ ءامات ايضام العف - ؟

 «هتب رغ نم ٌرجاهملا عجر» :وحن .«راص»

 عتفلا لع يقيم راما لعفأ :«عجره)
 عوفرم «عجر» لعاف :«رجاهملا» .رهاظلا

 .(ةرهاظلا ةمضلاب

92 

 :در

 :يتأت

 :قفغ :ليوتعتلا» لاففأ مم الف

 هزيشو اذعينب انهلضأ قلزفتم انضلق رص
 مكناميإ دعب نم مُكنوُدُرَي ْوَلِظ :ةيآلا وحن
 ؛لوألا هب لوعفملا) ٠١5( :ةرقبلا) «ًاراَقُك
 :يناثلا هب لوعفملاو .«مكنودري)» ف «مك»

 :رعاشلا لوق وحنو .(ًرافك

 يام 4

 ادم دوسلا نهروعش درف

 اددوس ضيبلا ٌنهَموجو ٌّدَرَو
 «ذر» ل لوأ هب لوعفم :«نهروعش»)

 هب لوعفم اضيف .ةحتفلاب بوصنم لوألا

 هب لوعفم :«نههوجو» .ةحتفلاب بوصنم ٍنآث

 .ةحتفلاب بوصنم ةيناثلا «در» ل لوأ

 .(ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم مادو

 .«مجرأ» ننعم امان ًايضام العف 8

 يضاقلا ٌدر» :وحن ءادحاو هب الوعفم بصني

 .«هباصن ىلإ حلا

 ,«أيعرو ًايقس» ةروهشملا ةرابعلا يف 5

 .عرا :هريدقت فودحم لعفل ًاقلطم الوغقم

 يف «أيعر» يتأتو .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم
 نوكتو .كل أظفح يأ «كل ار لوقلا

 هللا لأسأ :هريدقت فودحم لعفل هب لدعم

 .كل ًايعر

 :عفرلا

 .أ ةرقفلا . مقرلا .بارعإلا :رظنا

 :عراضملا عفر

 .عراضملا لعفلا :رظنا

 اناا



 هم 2

 ديور

 :نوقر
 .ةّييرعلا تاجهللا ضعب يف «ةقر» عمج
 ,واولاب عفري ماسلا ركذملا عمجب قحلم مسا

 .ءايلاب رجيو بصنيو

 7 يل

 :ًاضكر
 ًاقلطم الوعفم ءاهدحو تتأ اذإ ,برعت

 ةختقلاب ايون .هلعفب ظفلتلا نم الدب ىتأ

 ءاج» :كلوص وحن ٍِق برعتو .ةرهاظلا
 ايوتمتم اضيأ اقلطم الوفقم «أشكر :تلاطلا
 اهرب نم مهنمو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 ةنسلاب ةيويمتم الاخ ايوشل دامك رود
 .ةرهاظلا

 :ةلمجلا انكر

 :امه نييساسأ نينكر نم ةلمج لكل ٌدب ال

 وأ مالكلا عوضوم وأ هيلإ دنسملا -أ

 .هنع ثدحتملا

 لومحملا وأ هب: ثدحتملا وأ دتنملا

 .دانسإلا :رظنا .ربخلا وأ

1 

 :ناضمر

 ,ةيبرعلا ةنسلا نم عساتلا رهشلا مس

 فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصلا نم عونمم

 :عجار) «عوبسأ» بارعإ برعُي .نونلاو

 .«ناضمر موصأ انأ» :وحن .(عوبسأ

 :نوناضمر
 تاضهللا صعب يف «ناضمر» مم

 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم مسا .ةيبرعلا

 .ءايلاب رخو تلو وواولاب عفريف

 هم م

 :ديور

 :بارعإلا نم هجوأ ةعبرأب تأت

 كلذو ,لهمأ :ىنعب ؟ رمأ لعف مسا - ١

 ناك وأ .'”باطخلا فاك اهرخآ يف ناك اذإ

 مسا) «كديور» :وحن .بوصنم مسا اهدعب

 ريمض هلعافو .حتفلا ىلع ّينبم رمأ لعف
 :وحنو .(تنأ :هريدقت ايون هيف راتسم

 ...يىنبم نم لعف مسا :«ديور») «أديز ديور»

 عقلاني وصنع هب لوصقم :هادكإا
 .(ةرهاظلا

 دعب تعفو اذ لهما :ىفق ةليض ح#
 ادق ا بالطلا راس» :وحن .ة

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم تعن :«أديور»)

 :لوقتف بطاخملا بسحب فّرصتت انه يىهو )١(

 هادو بهعتو .نكدد ,كديور 7 0

 .نتنأ :هريدقت 10

 الكذب



 م و

 اديور

 :ىنعمب .فوذحم لعفل قلطم لوعفم - "

 اذإ كلذو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .«الهم»

 وأ ,"7«يخأ اي ان :وحن يف ةنونه تناك

 ديور» :وحن ءرهاظ مسا ىلإ ةفاضم تناك اذإ

 .«ديز

 اذإ ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح -

 وحن ,.ةقفرعم دعب تعقو باللطلا اهو“:
 ى

 .«اديور

* 0 

 :اديور

 نع بان ًابوصنم اقلطم الوعفم برعت

 :وحن يف .هب 00 اهدعب امو .«دورأ» هلعف

 دعب تءاج اذإ ةبوصنم الاحو :«اديو 000

 ًأتعنو كلا ديور شيجلا ءاج» :وحن يف ةفرعم

 :وحن يف ركب برصني ردصل او

 راس» وخل رقم وأ انفو ار ترس»

 نم ءانيورف 0 دقو .“" 0100 بلاط

 ,اهدعب يذلا مسالا ىلإ فاضتف نيونتلا

 قلطم لوعفم :«ديور») «ديز ديور» :وحن

 .فاضم وهو .,ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 :يكلاع رك تلا فاش هس
 .هب لوعفم هنأ ىلع بصنُي ,مسا اهدعب ءاج اذإو )١(

 .«أديز ًاديور» :وحن

 بحاص نأل الاح انه «أديور» بارعإ حصي ال (0)

 حلصت ال ةركن «بلاط»و .ةفرعم نوكي نأ بجي لالا

 .لاحلا ةبحاص نوكت نأل

 .(ةرهاظلا

 ” مهم ري

 :كديور

 ريمض هلعافو .لهمت : : ىنعمب رمأ لعف مسا
 فاكلاو كنا :هريدقت | وو هيف ركتسم

 نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح
 :يقوش لوق هنمو ,بارعإلا

 عاجش نم ب وه الو

 هلهمأ :ىنعب «أديز َكَديور» :لوقتو
 .(ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ادق

 و
> © 

 ل

 :سير

 :لوقت .ردصملا نع لوقنم نامز فرظ

 نوبرفاطا انينأ انين لجرلا كا
 .ءاطبإ :ىأ .«أثير ٌتبقعأ ةلجع ترو :لثملا

 وحن .رادقملا :ىنعب ًافرظ يرحل 0.

 ذم رذق هترظتنا :يأ .«سرد تر هترظتنا»

 «نأ» وأ .«أم» ب ارم لعفلا هيليو .هسرد

 «ثير» نوكتو .اههنع ادرج وأ .نيتيردصملا

 اذإ ةبرعمو ,ةينبم ةملك ىلإ تفيضأ اذإ ةّينبم

 دير: رظيناا وحن : رم ةملك ىإ كفيلا

 ينبم نامز فرظ ترا .( :ترق تو

 لمتنا هيف لوعتما يسن لحق معتلا لع
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 ناحير

 لعف :«تسرد» .فاضم وهو .«رظتنا» لعفلاب
 هر ع اع

 ينّرظتنا» :وحنو .(هيلإ فاضم رج لح يف
 نامز فرظ :«ثير» :«اكير») .«دوعأ اثير

 :«أم» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح

 عوفرم عراضم لعف :«دوعأ» .بارعإلا نم
 هيف رتتسم ريمض هلعافو ,ةرهاظلا ةمضلاب

 انو نسور ولا نديفملاو انا ةورردقت ايوسو
 .(هيلإ فاضم رج لحم يف يتدوع :يأ «دوعأ

 نما ويك بعل

 :اهشيَر

 . مصر
0 

 .ةيردصملا «ام»و «ثير» نم ةبكرم

 يمنا اثير ينرظتنا» :وحن .(ثير :رظنا)

 قازرتسا :هانعم ءلعف هل فرعي م ردصم

 ةلدعقم رعي ءافاضن الإ .لمعتني ال هقأ
 تاضرد وست ةرهاظلا ةحتفلاب ايوضتم اقلط
 .«هللا

 اناا



 يازلا باب

 :لاز

 :يتأت

 لاني دهرا امنا ايقاح ذليفا تأ
 ,يفنلا هانعمو .ربخلا بصنيو أدتبملا عفري
 دا رن وا نفت اقوال لمعت ل هنكل

 باجيإلا ىلإ يفنلا نم هانعم بلقنيف .ءاعد

 صقان وهو .رارمتسالا ىنعم دئدنع ديفيو
 ,يضاملا ىوس هنم دري مل ذإ .فّرصتلا

 رطملا لاز ام» :وحن .لعافلا مساو عراضملاو

 نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :«ام») «ارمهنم

 . نضام لقا عل زؤ.:بارج را يشل لكل
 مسا :«رطملا» .رهاظلا حتفلا ىلع ّنبم صقان

 :«اردتكا .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «لاز»

 وحنو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «لاز» ربخ
 :رعاشلا لوق

 نايل 0 هلنايسنف 0

 مضلا ىلع ينبم مخرم ىدانم :« حاص»)
 زق ةرمصو 0 ةفودحملا كالا لع ردفملا

 رتتسم ريمض هلعافو .نوكسلا ىلع ينبم رمأ
 نت اما ةلمللاو. كنا هزيدقت ايوجوبهيف
 فرح واولا :«الو» .بارعإلا نم اه لح
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ىنبم فطع
 ىلع ينبم مزجو يمن فرح :«ال» .بارعإلا

 :«لزت» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 همساو .نوكسلاب موزجم صقان عراضم لخغف

 ا :هريدقت 556 هيف راتسم ريمض

 ةحتفالاب بوصنم «لاز» ربخ :«ركاذ»
 .(...فاضم وهو .ةرهاظلا

 .لوزي :هعراضم ءامات ًايضام اعف -

 ناك اذإ امأ .ءبحاص» اهلصأ نأ ساسأ ىلع )١(

 ةرّدقملا ةحتفلاب ابوصنم ىدانم نوكتف .«يبحاص» اهلصأ

 وهو .«ييظرتلل هيلا" مي ةفودتملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع

 لحم يف نوكسلا ىلع ّيبم لصتم ريمض ءايلاو .فاضم
 .ةفاضإلاب رج

 ا



 معز

 وأ قد قا .كله وأ .بهذ وأ .كّرحت ؛ ىنعمب

 « ضيرملا نع ٌرطخلا ٌلاز» :وحن
 .رهاظلا حتفلا لع ينبم رضام لعف :«لاز»)

 .(....ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم لعاف :«رطخلا»

 «ليزي» هعراضم .اًمات ايضام ًالعف - "
 :وحن .هريغ نم هزام وأ دهب او هان : ىنعمب

 .«كزعم نم َكَئأَص لز»

 ذم

 :رجزلا

 رمألاب نوكيو .نيعم رمأ نع عنملا وه
 وأ .لعفلا مساب وأ ,لعف ريغ وأ العف : يلا

 ,تاوصألا ارنا صعبب 3 .«الك» فرحلاب

 يف الك عج ار) .«هد»و ,«نكد» ,«سدع» لثم

 .(هتدام

 :تافارز

 ةحتفلا نب انرغ 0 «رضت 0

 .«تافارز
 ئىإ

 :مَعَز

 لاق ع كتولقلا لامك نفاق دخإ

 ّنَظ وأ .(اهامعتسا يف بلاغلا وه اذهو) ًابذك

 يبأ لوق وحن .ربخو أدتبم اههلصأ نيلوعفم
 :يفنحلا يأ

 خيشب تللو احِيَم ينئمعز
 ايو يسن 0 خسْيَشلا اغإ

 .«ينتمعز» يف ءايلا :لوألا هب لوعفملا)
 يف رثكألاو .(ًاخيش :يناثلا هب لوعفملاو
 لعفلا عم ا ىلع لخدت نأ هذه «مَعْر»

 نوكيف .اهريخو اهمسا عم «نأ» وأ .هلعافو
 دمع اذان ذي ةلرفتم :تلاحلا :ق: ندصلا

 اورفك نيذلا معز# :ةبآلا وحن .نيلوعفملا

 لمف :«معز) .7 :نياغتلا) «اوُعْبي ْنَل ْنأ
 :«نيذلا» .رهاظلا حتفلا ىلع ّيبم

 عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 مضلا ىلع بم ,ضام لعف :«اورفك» .لعاف
 نط ريب زارلارع :ةفاملا قايل امتأل

 ةلمجو .لعاف عفر لح لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 بل بارعإلا نم ال لح ال «اورفك»
 ىببم 57 نم 5 فرح نان .لوصوملا

 اردتم لا قمل لع لا قركشلا لع

 :«ْنَل» .بصن لحم يف نأشلا ريمض همساو
 نم لحم ال نوكسلا ىلع ينبم بصن فرح

 لوهجملل عراضم لعف :«اونعبي» .بارعإلا
 لاعفالا نم هنال نونئلا فدحب بوصنم

 ىلع ينبم لصتم ريمض راولاو
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 نامزلا

 نل» ةلمجو .لعاف بئان عفر لح يف نوكسلا

 ردصلاو .«نأ» ربخ عفر لحم يف «اوثعبي

 .اصنت لحم يف «اوثعبي نل نأ» نم لوّوملا

 وحنو .(«معز» يلوعفم ٌدَسُم ٌدَس هب لوعفم
 :ةرع ريثك لوق

26 

 دهنيع تري ينأ ثمَحَو كو

 رت هلا ردع ان ىذلا اذ ْنمو

 اهوعفمو اهلعاف نوكي نأ اهيف زوجيو

 وحن ةدحاو اهبحاص نيلصتم نيريمض

 نع قلعت دقو .«ةورثا بحاص ٍينَتْمَعَر»
 :اماوغ او: نط هوانا الحم ال أظفل لمعلا

 ةيالا هنمو ,«لفك» ىنعمب ديف

 ليفك :يأ .(77؟ :فسوي) «ميعز هب انأو»

 رولا كاوحل ا قا هاد
 .هب لفك يأ ,«هيخأب دير

 هب الوعفم بصنيف .«َمَعْرت» ىنعب -'
 ان ا لل را

 ,رجلا فرحب ىٌّدعتْيَف .«عمط» ىنعب -

 دخا» ىنعمب وأ .«هيخا لام يف ديز معز» :وحن

 .«ُبنعلا ٌمعز» :وحن ءأمزال نوكيف «بيطي

 :نامزلا

 :نامز

 اي ل

 نافز ٍسردأ تنك» :وحن .«يف» ىنعم نُمضت

 يرعأ هن وعمر ندضتل :) نإ مجرما
 نبا لوق وحن .ةلمجلا يف هعقوم بسح

 :نوديز

 انكحضُي لاز ام يذلا نامزلا 3
 .انيكبي داع دق ير اننأ

 مسا :«نامزلا»)

 .(ةرهاظلا

 ةحتفلاب بوصنم هنا

 :نَمَز
 .اهبارعإ برعتو ,(«نامز» ماكحأ اهل

 كدعاسي رم كقيدص» :وحن .(نامز :رظنا)

 .«دئادشلا نمز

_- 

- 

 :هنز

 :يتأت

 ناكم فرظ برع ,«ءازإ» ىنعب - ١

 ةنز دسألا نلَح :وحن .ةحتفلاب ايوضتف

 .« لبجلا

 بسح برعتف .«نزو» ل ارفف -

 .ةلمجلا يف اهعقوم

 كت
 :ةيروبنزلا

 .ةيروبنزلا ةلأسملا :عجار

 نكد



 :ينابلا فرحأ ةدايز

 ةدايز يه :اهفرحأو اهفيرعت ١-

 فورحو .ةملكلا لصأ ىلع رثكأ وأ فرح
 .ءايلاو .واولاو .فلألا :يه ةرشع ةدايزلا

 .ءاطاو .ماللاو .ءاتلاو .نونلاو .ةْرمهاو

 يف ةحنلا اهعمجو .نيسلاو .ميملاو

 تاهمأ ءايلاو واولاو فلألاو-:«اهينومتلاسو

 نهنمو .نيللاو دملا فورح نهنأل دئاوزلا

 يف نهضعب نم ةملكلا ولخت الف ,تاكرحلا

 ريثك يفو .ةصاخ يعابرلاب قحلملاو .يسامخلا

 ٍ ٍ ٍ :يعابزلا نم

 ةثلاثو .«لتاق» :وحن يف ةيناث فلألا دازتو

 يستر وغبار وهبنا و لهنا
 دووتلا ىف: ةيضداشو ف ىطتتسا# قا ةطفاحو

 تبحص نإ ةدئاز نوكت ال يهو .«ىرثعُبق»

 .لام ءراد :وحن ٠ ,طقف نيلصأ

 وحن ,ةيئاث لب .ةتبلأ الوأ ءاولا دازت الو

 :وحن .ةعبارو .«دوعق» :وحن .ةثلاثو ,«رثوك»
 سلو

 يفو ٠ ,عراضملا لعفلا يف ٌالوأ دازت ءايلاو

 يف ةيناث دازتو ,«عوب ري» :وحن .ءامسألا ضعب

 ةعبارو .«ريبك» :وحن يف ةئلاثو .«بنيز» :وحن

 وحن يف ةسماخو .«ليدنق» :وحن يف

 ُ ماكو ,«ةوقرت»

 .«قينجنم»

 .«لبقأ .دوسأ» :وحن يف الأ دازت ةزمطاو

 .«سردأ .مسأ» :وحن .لصولل ىتأت امدنعو

 ينابملا فرحأ ةدايز

 ,عراضملا لعفلا يف الَوأ دازت نونلاو
 ,«بدنج» :وحن يف ةيناثو ,«بتكن» :وحن

 .(ةفشلا ظيلغلا) «لفنَحَج» :وحن يف ةثلاثو

 .(فيضلا فيض) «نفيض» :وحن يف ةعبارو

 وحن يف ةسداسو .«نابضغ» :وحن يف ةسماخو

 يف ةفيفخو ةليقث لاعفألا يف دازتو .«نارفُعز»
 عمج يف ةازتو ,«نَسرديل ,ندهتجيل» وح

 .«نومداق نوملعملا» :وحن ,ملاسلا كذا

 يفو ««حفاصت» وجب ىف 0ر1 قارن ءاتلاف

 .«ضكرت :ثنأ» :وحن .عراضملا لعفلا لوأ

 دنع ءاه لدبتف .ةدرفملا ءاسألا يف قحلتو

 لعفلا ىف : ,فقولا

 عمج يفو ,««ُتسرد .تحجن» :وحن ,ثنؤملا
 .«تامداق تاملعملا» :وحن .ملاسلا ثنؤملا

 عم دازتو ««توبكنع ,تيرفع» :وحن ف ةازتو
 .هنم فّرصت امو «لعفتسا» يف نيسلا

 ,ةدودعم تابلك يف الإ دازت ال ماللاو
 ,جفخلا نم) لجفخ .كلالوأ كلذ :وحن

 .(جرعلاب هيبش جفخلاو

 نايبل انايحأ فقولا ىف قحلت ءاهلاو

 تليعز اذإف .«هف ددعوو وجت .ةكرح لا

 .تايلكلا ضعب ىف أضيأ دازتو .اهتطقسأ

 وأ .ليوطلا وأ .قمحألا) «عّرجِم» :وحن

 (...نونجملا

 يحض اذإ ابلاغ ..ةذئازا :نوكت' عيملاو
 وتحت !ةردضم- تتاكو :نيلصأ نم نتا

 يلو 0 ةخللو :وحبن
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 يناعملا فرحأ ةدايز

 5500 : ىف دارت 56

 فرحألا ةدايزل :ةدايزلا بابسأ - ؟

 :اهنم :تانفأ

 فرح ةدايزك ديدج ىنعم راضحتسا -أ

 يف ةيدعتلا ةزمهو .ديكوتلا نونو .ةعراضملا

 0 نيدلاو ةزمهاو 6 لتعفأو

 يلا حضاولا نمو ...«لعفتسا»

 .دئازلا لاوزب لوزي ةدايزلا هذهب بستكملا

 ةدايزك .ظفللا ىلإ لصوتلا ناكمإ - ب

 .لصولا ةزمه
 .ميظع ءزوجع .باتك :وحن هّدملا ا

 «ةفص» يف ءاتلا ةدايزك .ءضروعلا - د

 .(فصو :لصألا) واولا نم اضوع

 ءايو توكل واوك .قاحلإلا - ه
 م -
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 .«مغيض

 :يناعملا فرحأ ةدايز

 يناعملا فرحأ نم فرح ةدايز يه

 وأ .(«سيل» ربخ يف ءابلا ةدايزك) ديكأتملا

 ا يف «ام» ةدايزك) رصحلل

 :يه دازت يتلا يناعملا فرحأو ...ةغلابملل

 .نإو .ءاتلاو .فاكلاو .نمو ؛ماللاو .ءابلا

 .هتدام يف الك رظنا .الو ءامو ءْنأو

2 

 وأ .(«نإ»

 انا



 نيسلا باب

 :(نيسلا) س

 الإ لخدي ال .لابقتساو سيفنت فرح
 هصلخُيف .تيثملا عراضملا لعفلا ىلع
 نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم .لابقتسالا

 كلباقاس» :وحن ءائيش لمعي الو .بارعإلا
 .«مويلا

 لابقتسالل ال رارمتسالل نيسلا قأتو

 نم ءاهفسلا لوقيس# :ةيآلا وحن .انايحأ
 اوناك يتلا مهتلبق نع مهالو ام سانلا
 ىنب ةغل يف ,نيسلاو ١87(. :ةرقبلا) «اهيلع

 ا 1 يول لق للا كر
 اذإف .«كيلع» يف «سكيلع» :نولوقيف

 يف ثنؤملا فاك لدبت دقو .اهوفذح ءاولصو
 اهدعب دا و «ءات» لد رأا انسب مهتغل

 :«ةيكسك»و ئمسي ام اذهو :نيسلا

 امو ةلحتسا» يف ةدئاز قيبسلا يتأتو

 ودعت يشل بلطبلا ابا فب تدب

 افاو .(هوفع ٌتبلط :يأ) اة طيعشما)

 :يأ) «ةتمدختسا» :وحن .هلامعتسال
 ةرورسعلا اما ء(ةنفنشلا .ىف" هئامعتملا
 :ئأ) «نيطلا ركعتسا»# دوم :ةيققعللا
 دساتساو وحن .ةيرانملا ىأ رجح راع
 ةوقلا يف دسألاك راص :يأ) «ّيدنجلا
 :وحن .لعفلا فلكتل اًمإو .(ةعاجشلاو

 نادحو وأ .(ةأّرُجلا فلكت :يأ) هأَرْجَتْسا»
 «أديز تمظعتسا» :وحن ,ةفص ىلع لرعفملا

 ..(اميظع هتدجو :يأ)

 ع
- 

 :اس

 ىلإ هتوعدل وأ هرجزل رامحلل توص مسا
 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم ءبرشلا
 .هلسأس» لعفلا ذِخا هنمو .بارعإلا

 :ءانس

 :ىتأت

 كل



 عباس

 ْمذلا ءاشنإل ًادماج ًايضام العف - ١

 ريغ .نامزلاو ثّدحلا نم ادّرحي .«سنب» ىنعب
 ءاكشأ اهماكحأ- ةةتمزألا يسقي .فّرضنم

 .(5  مذلاو حدملا لاعفأ :رظنا) .«ّسئب»

 ,ضام لعف :«ءاس») «ُديز ًابعال َءاَس» وحن
 رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا حتفلا ىلع بم
 وفهد ورب دقت لع ألا القت لخ اب رعتو هيك
 :ةرفاطلا ”ةصتلاب .هنوتشت. دبع ماعلا

 ىبه :هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ :«ديز»
 رخؤم ًادتبم وأ ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 عفر لحم يف «ءاس» ةلمجو ,ةمضلاب عوفرم

 وأ هاندا : ىنعمب :أق ري اًمات العف - 7

 اناا وحلا ن6 .حبق وأ .ههركي ام هب لغف

 رضام لعف :«ءاسد) ةارف رع نأ دخلا

 هب لوعفم :«شيجلا» .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم
 كرف نه ناو ةرتهاطلا ةحسنلاب ..نوصتم

 ىلع ينبم لابقتساو بصنو ٌّيردصم

 :«اوقرفتت» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 نم هنأل نونلا فذحب بوصنم عراضم لعف
 ينبم لصتم ريمض واولاو ,ةسمخلا لاعفألا

 ردصملاو ,لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 يف «مكقّرفت» :يأ هاوقّرفتت نأ» نم لّوؤمل
 حدملا لاعفأ :رظناو .(«ًءاس» لعاف عفر لح

 .مذلاو

 :عباس

 :عجار .اهبارعإو .«ثلاث» ماكحأ اه

 .ثلاث

 رقع عباس

 .اهبارعإو .«رشع ثلاث» ماكحأ امل

 عباس -نوعبرأو عباس

 عباس  نوثالثو عباس  نوعستو

 عباس  نوسمحو عباس - نوناهثو

 عباس - نوتسو عباس - نوعبسو

 :نورشعو

 برعتو .«نوعبرأو ثلاث» ماكحأ اه
 .نوعبراو ثلاث :رظنا .اهبارعإ

 :ةعباس

 .ةثلاث :عجار .اهبارعإو «ةثلاث» ماكحأ اه

 :هرشع 00

 .اهبارعإو .«ةرشع ةئلاث» ماكحأ اه

 ةعباس  نوعبراو ةعباس

 انك



  نوثالثو ةعباس -نوعستو

  نوسمحو ةعباس - نوناثو ةعباس

 - نوتسو ةعباس  نوعبسو ةعباس

 :نورشعو ةعباس
 فرع وة ومت راو. :ةنلاثو: :ءاكحأ "ان

 .نوعبرأو ةثلاث :رظنأ .اهبارعإ

 :ةكباسلا
 .«ةيردصملا» يف ةكباسلا فرحألا عجار

 :سداس

 :عجار .اهبارعاو ,««ثتلاث» ماكحأ اه

 كلاب

 :رشسع س داش

 .اهبارعإو .«رشع ثلاث» ماكحأ اهل
 .رشع ثلاث :عجأر

 سداس  نوعبرأو سداس

  نوثالثو سداس د نوعستو

 سداس - نونامبثتو سداس

  نوعبسو سداس - نوسمحو
 سداس  نوتسو سداس

 :نورشعو

 0 ذئتعاس

 برعتو «ةوعي راو ثلاث» ماكحأ ال

 :نوعبرأو ثلاث :رظنا .اهنارغا

 :ةس داس

 .ةثلاث :عجار .اهبارعإو «ةثلاث» ماكحأ ا

 :ةرشع ةسداس

 .اهبارعإو .«ةرشع ةثلاث» ماكحأ اه

 .ةرشع ةئلاث :عجار

 ةسداس - نوعبراو ةسداس

 نوثالثو ةسداس - نوعستو

 ةسداس - نولنامثو ةسداس

 - نوعبسو ةسداس -نوسمخو

 ةسداس - نوتسو ةسداس

 :نورشعو

 برعتو 03 كرو ةثلاث» ماكحأ اهل

- 
- 

 :ةعاس

 .ابارعإ برعتو ,«عوبسأ» ماكحأ اه

 .عوبسأ :رظنا

 :ذئتعاس
 .«ذإ» فرظلاو .«ةعاس» مسالا نم ةبكرم

 نذذي



 نكاسلا

 ةلمج ضوع) ضوع نيونت اهيف نيونتلاو
 .اهبارعإ برعتو «ذئنأ» ماكحأ اهل .(ةفوذح

 .«ذئنأ» :رظنا

 :نكاسلا

 هلباقيو .نوكس هيف يذلا فرحلا ةفص

 .كرحتملا

 :نانكاسلا

 .نينكاسلا ءاقتلا :عجار

 : َلأَس
 سيل داوعفم تنيضتت يتلا لاعفألا نم

 ًاديز تاو ةويعلا ا شوب دغيم“: ايلا

 ذا ةطقشنا نأ ةيلطافاعنو و دهان

 دسم ةيمانهفتسالا -ةلمحلا دست دقو

 نالف َلَعَف له :تلأس» :وحن ,نيلوعفملا
 «؟اذك

 :اهينومتلاس
 هذه يف ةعومجي ةدايزلا فرحأ ىه

 .ديزملاو .ينابلا فرحأ ةدايز :رظنا .ةملكلا

 :ملاسلا

 هفورح دحأ نكي ملام لاعفألا نم ماسلا

 .بتك :وحن .ةزمه وأ .ًانعضت وأ هلع فرح

 ام عومجلا نم ملاسلاو .(ملاسلا لعفلا :رظنا)

 رظنا .ريسكتلا نم .هعمح دنع ارق ملس

 .ملاسلا تنؤملا عمجو .ملاسلا ركذملا عمج

 0 عبس
 .داحا :رظنا .اهبارعإو «داحأ» ماكحأاه

 :ٌىببسلا

 .«تعنلا» يف «ئببسلا تعنلا» عجار

 :ةيببسلا
 رجلا نفرح عي ام. نإ :ءوحتلا» قوت

 :رجلا فرحأ يناعم نم يهو .هلبق ذب تع

 .ةيببسل' ءاف :عجار ماللاو .ءابلاو .يف

0 

 ل ا 586 ا

 5 همم 7

 :ناحبس

 ناحبس» :كلوقف ,هيزنتلا هأنعم .ردصم

 انحلال



 1 2 لول ركيعف تو
 ركتو .اذ افيسالا لطفقسل لو هب نو
 ,حبسأ هرم فرد لعفلا اقلام لدم

 ديالا ينو :ةرهاظنلا :ةخيقلاب ابريضتف

 «آاليل هدبعب ىرسأ يذلا َناحبس»
 ١(. :ءارسالا)

 : عمم

 .اهبارعإ برعتو .«ثالث» ماكحا ا

 .ثالث :عجأر

 :هرشع عديم

 .اهبارعإ برعتو «ةرشع ثالث» ماكحأ اه

 - نوعستو عبس - نوعبرأو عبس
 - نونامثو عبس - نوثالثو عبس
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 - نوعبسو عبس - نوسمحو عبس

 :نورشعو عبس - نوتسو عبس
 برعتثو :«نوقيراو ثاالث» ماكحأ اه

 :قوفيراو ثالث :رظنا .اهبارعإ

 :هعبس

 .اهءارعإ 5006 ,«ةن الث» ماكحأ ال

 .هنازأث :عجاأر

 كبسلا

 هسا نويت او. ةسم

 ةعبس - نوثالثو ةعبس - نوعستو

 ةعبس - نوسمخحو ةعبس - نوناثو

 ةعبس - نوتسو ةعبس - نوعبسو

 :نورسعو

 برعتو :«(نوعيراو ةنالثو ماكحأ اه

 .نوعبرأو ةثالث :رظنا .اهبارعإ

 :نوعبس

 .اهبارعإ برعتو ,.«نوثالث» ماكحأ اهل

 .نوثالث :عجار

 :نيعبس

 .رجلاو بصنلا يتلاح يف «نوعبس» يه

 .نوعبس :عجار

 :كبسلا

 ةيردصملا فرحألا جمد .وحنلا يف .وه

 هذه تالومعمو لاعفأ نم اهدعب ام عم

 نوكت ةيقيقح رداصم حبصتل .لاعفألا
 نأ ينرسي» :لوقأ امدنعف .اهلبق امل تالومعم

 ,«كحاجن ينّرسي» :ريدقتلا نوكي .«َحَجنت
 لعفلاو .«نا» نم كبسنم «كحاجن» ردصملاف

 .رثتسملا هلعافو ,«حجنت»

 لكل



 بس

 :ابتس

 :انارغإ برو هاكات ءاكشأ اذ
 .ثاللث :عجار

 هر © ر 2

 برعنو ,((هرشع ثالئث» ماكحأ اه

 ' : ء ا
 - نوعستو تس - نوعبراو تس

 - نوناثو تس - نوثالثو تس

 - نوعبسو تس - نوسمحخو تس

 :نورسعو تس - نوتسو تس

 برعتو .«نوعبرأو ثاللث» ماكحأ اه

 :ةوهراو ثالث :رظنا .اهبارعإ

- 

 : كنس

 عجار .اهبارعإو .«ةثالث» ماكحأ اهل

 و 0

 - نوعستو ةتس - نوعبراو ةتس

 - نوناثو ةتس - نوثالثو ةتس

 - نوعبسو ةتس - نوسمخو ةتس
 :نورشعو هتس - نوتسو ةتس

 برعنو 43و او ةثالث» ماكحأ اهل

 .نوعبرأو ةثالث :رظنا .اهبارعإ

- 

 :نوتس

 .اهءارعإ برعتو .«نوثالث» ماكحأ اه

 .نوثالث :عجار

 :ناتس

 .رجلاو بصنلا يتلاح يف «نوتس» يه
 .نوتس :عجار

 :رحس

 :يتأت

 َتدرَأ اذإ .حبصلا ليبق :ينعي ًأظفل ١-

 ةيملعلل فرصلا نم عم .نيعم موي رحس هب
 تورا اذا و 4 ٌرَحسب تضرُم» :وحن .لدعلاو

 ا ,نيعم ريغ :يأ .ام روي رحس هب

 «ٍرْحَسِب مُهانيجَن طول لآ الإ» :ةيآلا
 نأ حص اذإ .نامز فرظ بّرعت .(3غ 0

 مويلا رحس تيفو وخل ««يف» ٍهمامأ عضن

 بسح .كلذ ادع امهيف .برعتو .«يضاملا

 : .ةلمجلا يف اهعقوم
 هل لمع :ىنعمب ًايدعتم ًايضام العف - ١

 را :هةلقع بلش“ ةفعدق. وا ههنلا

 .هدسفأ وأ .هلاتسا

 ٠ع



0 
 يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 هاما جت انرفاس» :كلوق وحن

2 

 :اقحس

 اهرعكو ءاحلا مضب) «قجس» ردصم

 انوصم .فوذحملا هلعفل اقلط الرقم: فرغت

 «نئاخلل افحسو هوحت ..ةرهاظلا ةحفلاب

 ردصملاب قلعتم «نئاخلل» ىف ّرجلا فرح)
 باحصأل اقخسف» :ةيالا هنمو ا

 ١١(. :كلملا) «ريعسلا

 :ىذس
 «ىذدس ةباغثا تيفذ# :وحن يف 5

 فلألا "لع. .ةرّدقملا ةحتفلاب ”ةيوضتت: ةلاخ
 .رذعتلل

 :سأدس

 1 7 سل .
 .داحا :رظنا .اهبارعإو «داحا» ماكحا اهل

9 
 :أرس

 الوعفم اهبرعي نم مهنمو  ةرهاظلا ةحتفلاب
 يف كلذو  ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم اقلطم

 - يّ * هم

 «اريس تيبلا صللا لخد» :وحن

 :ناعْرس وأ ناعْرُس َوُأ ناعّريس
 ىلع ينبم ,رسأ :ىنعع ضام لعف مسا

 «أارورم مايألا ناعرس» :وحن .رهاظلا حتفلا

 ىلع ينبم ضام لعف مسا :«ناعرس»)

 «ناعرس» لعاف :«مايألا» .رهاظلا حتفلا

 زيي :«ارورم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 د

 هنا رعالا نم دل لف ذل قوكسلا

 سس ©

 :كيدعس

 رمش رولا تام. ىكملاب قحلم وتنعم
 دعب اداعسإ هللا كدعسأ :ينعيو .باطخلا

 وانغ :لدقلا اقلطم, ةلوفنم ترو داعنإ
 وهو .ىنثملاب قحلم هنأل ءايلاب وتل

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم

 .ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا

 و

- 

 :فس

 .فوس :رظنا .«فوس» 2 ةغل



 ةغيصل مزالم .لوهجملل ىنبم دماج لعف

 باب نم وهو .مولعملل ىنبي دقو .يىضاملا

 وأ .مدن نم لكل لاقيو .ةقيقحلا ال ةيانكلا
 ند» :ةيآلا خت ءرسحت وأ :نّوخ وأ ريحت
 :«ال») ١53(. :فارعألا) «مهمديأ يف طقس

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ

 كاطع غو ناب ارتكاب ' قلم ديفا ليتم
 ىلع ينبم لوهجملل ضام لعف :«طقس»

 رج لح يف :«طقس» ةلمجو .رهاظلا حتفلا

 ىلع ينبم رج فرح :«يف» .ةفاضإلاب
 :«مهيديأ» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ءايلا ىلع ةرّدقملا ةرسكلاب رورحب مسا

 ينبم لصتم ريمض :«مه» .فاضم وهو .لقثلل

 راجلاو .ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع

 :ريدقتلاو ءلعاف بئان عفر لح يف رورجملاو

 .(مهيديأ يف مدنلا طقس

 ,ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم .هتلا كاقس :هريدقت
 اشر ايقنسول :وحن يف كلذو

 :تكسلا

 رخآ دنع توصلا عاطقناو .فقولا وه

 عجار .تكسلا ءاه ىمست ءاه هلو .مالكلا
 .تكسلا ءاهو .فقولا

 :نوكسلا

 .ءانبلاو بارعالا تامالع نم ةمالع

 .ءانبلا تامالعو .بارعإلا تامالع :رظنا

 :تلسلا
 وهو .ةبسنلا وأ ,لعفلا يفنو .ةلازإلا وه

 را .ةردتلل ب رشتلاو «لتلا» ناعم عم
 .بلسلا ةزمهو .«لغفت» .«لعفأ»

 :عامسلا
 دنع ءريبعت وأ ,ةظفل دورو هب نصف

 برعلا «ءاحصفلا برعلا» - دوصقملاو

 ل

 :ليذهو كيما «ميمنو «ءسيفو ,شيرف

 دوصقملاو .نييئاطلا ضعبو ةنانك ضعبو

 قبس يذلا رصعلا «جاجتحالا رصع» ب

 :عمجار .يرجملا يناثلا نرقلا فصتنم

 م

 عمس» ةروهشملا ةرابعلا يف برعت

6٠ 
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 :هريدفت فودح ادتبل اربخ امإ .«ةعاطو

 :هريدعتو .فودح هريخ أدتبم امإو :ئرمأ

 .ىدنع

 2م

 :اعمس

 ًاعمس» ةروهشملا ةرابعلا يف رح

 :هنرادقت فرز عقل اهلظن ل عقم تعالو
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم ,«ٌعمسأ»

20 

 :ادنس

 يدق اما لإ ادن هرعت وب يرحل
 دنسأ ةهزيدقتا قوذحم لعفل ًاقلطم اوعي

 هللا "كرففل وأ: ةرهاظلا ةحكلاب ايوه

0 

 عف ري ,لاسلا ركذملا عمجي قحلم مس

 بسح برعيو .ءايلاب رجيو تضنيو واولاب

 كرفس ىلع ُتْرم» :وحت ,ةلمجلا يف هعقوم
 عوفرم «ترَم» لعاف :«نونس») «ةَدع نوني

 .(ملاسلا ركل يحب عدم هنأل نارلاب

 «نينس يناث دعب هرفس نم يخأ داع» :وحنو

 هننألاءايلاب روز هيل: فاشن ةهنيننفا)
 ملت ةغلا ةمئو 1( لاطتلا ركل مخي, قلم
 هعيفلابو انفو ةهيسلاب ٍبرعبف .نونلاو ءايلا

 ترم» :اهيف لوقتف ءارج ةرسكلابو ءابصن
 «ةريثك ننس ةعماجلا ,ةذاجإلاب يحاجن ىلع

 ةمضلاب عوفرم «ُتّرَم» لعاف :«نينس)

 ءاونس

 ةيضاملا نينسلا 506 :لوقتو .(ةرهاظلا

 بوصنم هب لوعفم :«نينسلا») اردت

 ارخاهت ٌتنكم» :وحنو .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 رورحي هيلإ فاضم :«نينس») «نينس ينامث

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

26 

 ًالهأ» ةروهشملا ةرابعلا يف برعت

 :هريدمت فوذحم لعفل هب ل 0006

 : ومس

 .فوس :رظنا .«فوس» يف ةغل

 : ى وس

 ,«ريغ» رظنا .اهبارعإو «ريغ» ماكحأ اهل

 .اهتاكم «ىوس» ةملك .اهتلثمأ يف ًاعضاو

 .لوصوملل ةلص عقت اهنأب اهنع ُفِلتخت اهنكل
 فالخب كلذو .«كاوس يذلا ءاج» :وحن

 85 دق «ريغ» ب ىنثتسملا نأ اك ؛«ريغ»

 :زوجي الو .«ريغ سيل» :وحن .ىنعملا مهف اذإ

 .«ىوس سيل»

 :ىوس وأ ىّوِس
 وس :رظنا .«ءاوس» يف ةغل

- 

 :ءاوس

2 



- 
© 0 
 انه اهيف رثكألاو .نيناكم نيب فَصْن هنأ ىنعب
 ًاناكم» :ةيآلا وحن .رسكلا عم رّصقت نأ
 وحن ,ٌدمتف طسولا ىنعبو (0.6 :هط) « ىّوُس
 تافاصلا) «ميحجلا ٍءاوس ينط :ةبآلا
 اذه» :وحن ,اضيأ مت «مات» ىنعبعو (0

 ىلع «ريغ» وأ «ناكم» :ىنعمبو .«ءاوس مُهَرد

 .(ءاوس) حتفلا عم دمتف .كلذ يف فالخ

 اهّدم زوجيو .(ىوس) مضلا عم رو

 يهو .(ءاوس وأ .ىوس) رسكلا عم اهرصقو
 «ريغ» برعت اك .ريخألا ىنعملا اذهب برعت

 ٌبرعت ىنعملا اذه ريغ ينو .(ريغ :رظنا)
 هزم اهدعب يتأت يتلأ «ءاوس» امأ فض

 امد ري 59 ,«مأ» ب ةولتملا ةيوستلا

 يف ردصم ليوأت يف اهدعب لعفلاو ةزمهطلاو

 ًءاوس# :ةيآلا وحن رْخّؤم أدتبم - عفر لحم

 (1 :ةرقبلا) 4 مهرْذنَت 1 1 مهترذنا| مهيلع

 .(ةيوستلا ةزمه يف ةيآلا هذه بارعإ رظنا)

- 
© > 

 :فوس

 الإ لخدب ل :لابتعتاو فيرشت فرح
 هصلخُيَف تّيثملا عراضملا لمفلا ىلع
 كيطعي فوسلو# :ةيآلا وحن «.لابقتسالل

 :«فوسلو») .(6 :ىحضلا) « ىضرتف كبر

 يف عقاو فرح ماللا .اهلبق ام بسح واولا

 ال مدقلا :لغ ويم قردحملا منقل نازح

 فرح :«فوس» .بارعإلا نم هل لحم

 لحم ال محتفلا ىلع ّيبم لابقتساو فيوست
 عراضم لعف :«كيطعي» .بارعإلا نم هل
 ,لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 يف حتفلا ىلع بم لصتم ريمض فاكلاو
 لعاف :«كبر» .هب لوعفم بصن لحم

 نيسلا نع فلتخت يهو .(..عوفرم «كيطعي»

 :ةيآلا وحن .ماللا لوبقي صتخت اهنأ يف

 «ىضرتف كبر كيطعُي فوسلو»
 اهنيب لصفلا زاوجب صتخت اك .(50 :ىحضلا)
 رخآ لعفب هيلع لخدت يذلا عراضملا نيبو
 :رعاشلا لوق وحن .ءاغلإلا لاعفأ نم

 يردأ لاخإ فوسو يردأ امو

 ايمن أ نصح لآ موقأ

 و يس و وس فوسُو تاغل نمو

-1 

 : ىمس

 .فوس :عجار .«فوس)» يف ةغل

 :يس

 :هتينثت ,ىنعمو انزو «لثم» ةلزنمب مسا

 نعو .ةفاضإلا نع اهب ىنغتسن ىتلا ناّيِس

 ءزج « يس»و :ءاوسا :هعمحو ا ةيندتا

 ا ال :رظنا .«امهيس» نم

 :رعاشلا لوقك هأذاش لإ «ناءاوس» اولوقي مل )١(

 اننييدتمللا تقلل نارا
 ادلب اهب ىلع ينلمجاف نيةاوس



 نيشلا باب

٠6 

9 
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 عم اخ

 هد

 فاك دعي :ققولا قى: :ةازئ .لمهت فرح

 نم الدب «شكتمركأ» :نولوقيف ركب

 مهتغل ف ثنؤملا فاك لدبت دقو ,«كتمركأ»

 : ءانيش

 ى «شتوبأ» :وحن ,نيشلا اهدعب دازتو

 ءان لدبت وأ ,«كوبأ» يف « ٍشوبأ» وحن

 .ميك ةشكشك ةرهاظلا هذه مو .«كوبأ»

00 

 :ناشلا

 ريمض هيلإ بسنيو .مالكلا نومضم وه
 م .

 .نأشلا ردامص :عجار .«نأشلا ريمص» ىمسي

 مآ

 :كناش

 :هريدمت فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 :هريدفت فودح لعفل هب لوعفم وأ .نأشا

 ..مزلا

2 

 :ةيناشلا

 ريمض اهمسا ناك اذإ «ناك» ل فصو
 هلا دبع نب ريجعلا لوق وحن .ًافوذحم نأشلا
 :لولسلا

 .٠ 2م - 0 ©

 عنضأ تنك يىذلاب نم ينحاو

 .فودحملا نأشلا ريمض انه «ناك» ربخف

 سانلاب  رمألا وأ  نأشلا ناك :ريدقتلاو

 بصن لح يف «نافنص سانلا» ةلمجو .نافنص

 .ناشلا ريمض :عجار .«ناك» ربخ

 :دهاشلا

 وأ رعش) برع لوق ةييبرعلا ةغللا يف وه
 دروي جاجتحالا رصع يف ليق (رثن

 :ءانثتسالا هبش

 .اههرظنا .ديبو ءابيس ال :نيتادألاب نوكي
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 عمجلا هيش
 :عمجلا هبش
 ليما نينملا ياا ددعاو

 :ةلمجلا يش
 :رظنا .رورجملاو راحلاو فرأظلا وه

 ىف ةلطجللا هيج قلعت رظناو. لا .فرظلا
 .«ةلمجلا هبش قيلعت»

 :يدومجلا هبشلا

 ب ةاعنلا هيب. لاقا ديشلا عم عونا وه
 .فورحلل هبشلا ةبيرقلا ءامسألا ءانب ليلعت

 :ءامسألا نم فرحلا هّبش
 لبقت ال يتلا ةينبملا ءامسألا هب دوصقملا

 .يبملا مسالا :رظنا .فيرصتلا

 :لاعفألا نم فرحلا هبش

 :وحن .ةدماحلا لاعفألا هب دوصقملا

 .دماجلا لعفلا :رظنا .«سيل»

 :ءامسألا نم لعفلا هبش
 يف لاعفألا هبشت يتلا ءامسألا هب دوصقملا

 ءابسألا» :ىمست ىتلاو .ثدحلا ىلع ةلالدلا
 ةلصتملا ءاسألا» وأ ,.«لامعفألاب ةهّئشملا

 :عاونأ ةعست ءامسألا هذهو .«لاعفألاب

 .لوعفملا مسأو .لعافلا مساأو .ردصملا

 ْغَيِصو ,لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلاو

 ننآو ,نامزلا مساو ,ليضفتلا مساو .ةغلابملا

 .هتدام يف الك رظنا .ةلآلا مساو .ناكملا

 ال اهنأ يف ةلآلاو ناكملاو نامزلا ءامسأ درفنتو

 ,هيئان وأ لعافلا عفر يف لعفلا لمع لمعت

 :كلملا هبش
 نأ ءاتفمز قلل رجلا: فرط« اهل وت

 ,ةقيقح ال ًازاجي اهلبق ام كلي ماللا رورحي
 .«ناصحلل جرسلا»و ,«بابلل حاتفملا» :وحن

 :ةركنلا هبش

 داري يتلا ةفرعملا وه ةركنلا هبش مسالا

 كلوق يف «قسافلا» ةملك وحن .سنجلا اهب
 دوصقملاف .«هيبحأ الف قسافلا ىلع ّرمأ»
 : للا انني اتساف نيتلوع :ةقسانلا ىسح

 .ةيسنجلا لأ

 :رخآلا حيحصب هيبشلا

 .نكاس امهلبق ءاي وأ واوب ىهتنا ام وه

 .يىدج ولد :وحن

 فرحا



 :لعفلاب هيبشلا
 .ءامسألا نم لعفلا هبش :رظنا

 :فاضملاب هيبشلا
 داع نق 1 يك هي ىلعت يذلا مالا نه

 :لمعلاب نوكي قلعتلا اذهو .هانعم

 «هّهجو ًانسح اي» :وحن ,لعافلا يف - ١
 :(هايسحت# ةهّرشملا ةففلل .لعاف ةةيعنوت)

 ا
 مسال لعاف بئان «هدادجأ») «هدادجأ
 .(«مركم» لوعفملا

 نحس ًاعئاب اي» :وحن .هب لوعفملا يف - "'

 .(«أعئابد» لعافلا مساال هب لوعفم :«انجتتا]

 ىلع ًاقوفش اي» :وحن .رورجملا يف -

 .«دابعلا

 اذميلت اي» :وحن .فطعلا يف - 6

 .«ألعمو

 :هب لوعفملاب هيبشلا
 .6 مقرلا .ةهبشملا ةفصلا :رظنا

 1 :ءاعتش

 رعي .ةنسلا نم لوألا .لضفلا مشا

 بم .قرتفاو دعب :ىنعب ضام لعف مسا
 ٌديز ناتش» :وحن .رسكلا وأ حتفلا ىلع
 «ناتش» لعاف :«ديز») .«ةساردلا يف ريمسو

 «ام» عقت ام ًاريثكو .(ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم
 دي: ام ناتش»: هوحن ءاهدعب ةدئازلا' ةّيفرملا
 .«ةساردلا يف ٌريمسو

 .دئاز فرح :«ام») «امه ام ناتش» :لوقتو

 كلا لع نوع للاب يطا اع
 حتفب «اهتيب ناتش» :لوقتو .(لعاف عفر لحم

 اهنأ ىلع اهمضبو ,'""ةيفرظلا ىلع «نيب» نون

 نيتلاحلا يف «نيب» نوكتو فاش لعاف

 ىلع ينبم يضم ريمض «امه»و .اناض

 لخدت الو .هيلإ فاضم رج لحم ىف نوكسلا

 .لعف ىلع «ناتش»

 :صخشلا

 .«ملعلا» يف «صخشلا ملع» عجار

 ا

 0ط
 :يأ .«راهنلا دش كترز» :وحن يف برعت

 اوه ننامز هكر هينتات يع افترإ ةتقو

 ًارتتسم ًاريمض «ناتش» لعاف نوكي ةلاحلا هذه ينو )١(
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 ام دش

 :ام دش
 .ام لق :رظنا .«ام ّلَق» بارعإ 5

 يف .«امّدش» ةيلاتلا ةملكلا نع هذه فلتختو

 فالخب نيتملك ربتعت .ةباتكلا يف .اجنأ
 .«امدش»

 ام

 :امدش

 دماج .ضام لعف وهو هّدّش» نم ةيكرم
 نع هتفك يتلا ةدئازلا «ام»و .هل لعاف ال

 امدَس» :ةوحنا>:لغف لإ: اهيلي  ةلو: لمعلا
 .«هيدلاو لفطلا ف

 هيد
 ىلإ

 قرفت» :وحن ءلاح لصن لحم يف نيءزجلا كا .٠ : .٠
 ك2 2 8

 .«( ردم ردش ودعلا

 :ذوذشلا
 وأ ةّيوحنلا ةدعاقلا ىلع جورخلا وه

 وأ ءعئاشلا فولأملا وأ ءسايقلا وأ ,ةيفرصلا

 امه نيذللا «ريخ»و «رش» :وحن .يداعلا
 رشأ :|اهسايقو .ناتذاش ليضفت اتغيص
 .ريخاو

 ةرثكل ةزمهطلا اهنم تفالخو را :اهلصأ

 .ةلمجلا يف اهعقوم بسح 55 .لامعتسالا

 :رعاشلا لوق وحن

 لوي .ىزذ, نينلانعلا“ نر

 ادردحملا ”اوريبكذ تقرا اذإ
 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«رش»)

 :طارشلا

 مسرعا نرق وه :هفيرعت - ١

 .«خجنت رقت

 م نرش ةاذأ دوجو

 06 :وحن «.2لوآالا قمحتب

 :نامسق طرشلا تاوداو

 نيعراضم نيلعفل ةمزاج -أ

 لا ةرشعو .امذإو نإ : :أمه نيفرح لمشتو

 نأ نيا ءنايآ ,ىتم ءابهم ءام .ْنَم :يه

 7 ادع ام ةينبم اهلكو انك أ ءافع

 .هتدام يف دلك رظنا .ةبرعم يهف

 عع لمشتو ةمزاج ريغ - ب

 ءاملك .امأ ءامول ءالول .ول ءاذإ :يهو اوفا

 .هتدام يف لك رظنا .فيكو

 تاودأ مرح :باوجلاو طرعشلا - 5

 اهوأ ىمسي نيعراضم نيلعف ةمزاجلا طرشلا
 :ةيآلا وحن .هباوج يناثلاو طرشلا لعف

 :ةرقبلا) ههللا هَملعَي ريخ ْنم اولعفت امو
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 طرشلا

 هنأل موزحم عراضم لعف :«اولعفته) 7

 :ة.ناوتلا فذ ةموع ةمالغو :طرتشلا :لفف

 هنأل نوكسلاب موزجم عراضم لعف :«هملعيو»

 لعف نوكي نأ بجيو .«.. .طرشلا باوج

 ب نرققم ريغ افرصتم "')اًيربخ العف طرشلا

 وأ نيسلا وأ .ةيفانلا «ام» وأ .«ّنل» وأ .«ذق»

 انردق .طرشلا ةادأ دعب مسا عقو نإف .فوس

 وضخ هروكذلا .لدفلا راسل نود البف

 كّراجتسا نيكرشملا نم ٌدحأ نإو» :ةيآلا
 ١( :ةبوتلا) «هللا مالك عمسي ىتح ةرجأت
 ةلمجو ,فوذحملا طرشلا لعفل لعاف «دحأ»)

 لكتلل ةرشت :ةروكذملا «كرانجعفتاو
 وأ ًايضام طرشلا لعف ناك اذإو .(فوذحملا
 عفرلا طرشلا باوج يف زاج .اّيفنم ًاعراضم

 :يفوش لوق وحن ؛مزجلاو

 ١ ناك ينع ليح ينستأر نإ

 يشأ اهنيبو ينيب كت
 .("!(بسرتا سردت مل نإ» وحنو 3

 :ءافلاب طرشلا باوج نارتقاأ - "

 اكلم نوكي نأ طرشلا باوج ف لصألا

 نمن :ةادأب ' اهويتسر هلو: ءايبع هلو ءارعأ .سنلا 'قأ 5
 .بلطلا تاردا

 ربخ عفر لح يف «بسرت» ةلمج نوكت عفرلا لاح يف (1)
 مزج لحم يف ربخلاو ادتبملا نم ةلمجلاو ,فوذحم ادتبمل

 باوجو .ةّيئادتبا ةلمج اهربتعت نأ كلو .طرشلا باوج
 تكرت يتلا «بسرت» ةلمج هيلع تلد فوذحم طرشلا
 .ةيطرشلا ةلمجلا دعب تءاجو .مالكلا لوأ يف اهناكم

 اباوج عقي دق هنأ ريغ ,اطرشا نوكيا. نأل

 بجيف ءاطرش نوكي نأل حلاص ريغ وه ال
 ,طرشلاب هطبرتل ءافلاب هنارتقا ذئنيح

 يف اهعوقول «باوجلا ءاف» ءافلا هذه ىّمستو
 اهطبرل «طبرلا ءاف» وأ .طرشلا باوج

 :باوتح ناك اذإ ةيجاو فو طرصلابباوملا
 :طرشلا

 نإوط:ةيآلا ويخت .:ةيمسا ةلمع --(

 «ريدق ءيش لك ىلع َوُهف ريخب َكْسَسي
 ١7(. :ماعنألا)

 متنك نإ» :ةيآلا وحن .اّيبلط العف -
 لآ) «هللا ُمُكْببحي ينوعبتاف .هللا َنوُبحَت
 0 :نارمع

 نرت : نإ) ةيآلا وحن ديا العف 7

 نأ بر ىسّف . ًادلوو الام َكنم ّلقأ انأ

 -594 :فهكلا) « كتنج نم ًاريخ نيِتْؤُي

.)٠ 

 نإف» :ةيالا وحن .«ام» ب ارق
-- 
0 4 07 5 ً. 

 :سنوي) رجا نم مكتلاس اهف متيلوت
 .(ا/'7

 :ةيآلا وحن ,«نلا» - ارا - ه

 لآ) «هورفكي نلف ريخ ْنِم اولعفُي امو»
 ١1١6(. :نارمع

 اولاق» :ةيالا وحن «دق» ب 0 -و

 وتقل ليغ انام“ اكربخ :المف'نوكي نأ يأ (0)

 .فوس وأ .نيسلا وأ ,ةيفانلا «ام» وأ .«نل» وأ فدك
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 طابشلا

 قّرس دقف ىريست نإ «لبق نم ُهل َّخَأ ق

 .(9ا/ :فسوي)

 وحن .2فوس وأ نيسلاب أرّدصم -ز

 مكينغُي فوَسَف َةَلْيَع متفج َنِإو» :ةبآلا
 .(58 :ةبوتلا) «هلضف ْنم هللا

 ّئح نإ» :وحن ,«ٌبر» ب 00 - ح

 .«ء يجأ اع

 :ةيآلا وحن :ةاعاكو ت ارد - ط

 داسفا ذأ. نفت خب ابنت لكف نعددلاو

 «ًاعيمج سانلا َلَمَق انأكف .ضرألا يف

 .(317؟ :ةدئاملا)

 ندور وفا لطم ةاداب از دفن هكر

 :دنداضق قلك نحب ناك نإف كندا
 نأل ًاحلاص طرشلا باوج ناك اذإو

 نأ الإ .ءافلاب هطبرل ةجاح الف .ًاطرش نوكي
 زوجيف .«ال» ب ايفنم وأ .ًاتبثم اعراضت نوكي

 نمو# :ةيآلا طبرلا نمو .همدعو طبرلا
 :ةيالاو ,.(46 :ةدئاملا) « هنم هللا مقتنيف داع

 الو اسحب فاخي الف .هّبرب ْنِمْوُي ْنمف»
 ١7(. :نجلا) اقر

 نع ةّيئاجفلا «اذإ» ىنغت نأ زوجيو
 باوجلاو «نإ» طرشلا ةادأ تناك اذإ «ءافلا»

 نإو» تا .ةيبلط ريغ ةيمسا 2

 هر

 مه اذإ مهمديأ تمّدق اب ةئيس مهبصت

 .(53 :مورلا) 0
 فدع دق :طرتقلا لعف :قذين. 4

 «نإ» طرشلا ةادأ تناك اذإ طرشلا لعف

 صوحألا لوق وحن .«ال» ب ةنورقم
 نيك ا تنلف انهتفلطم

 ءانسملا كترفمي لسصحاالإو
 دعب ًاضيأ فّذَحي دقو ..اهقلطت مل نإو :يأ

 كيلع ْملَسُي نم» :وحن وحن ,«ال» ب ةنورقم «ْنَم»
 0 :يأ) «دب ابعت الف .ال نمو .هيلع ْمْلَس
 .(هب 0 الف ملعب هل

 :طرشلا باوج فذح 6

 نكي مل نإ .ازاوج طرشلا باوج فذحي
 كلذو .ًاباوج نوكي نأل حلصي ام مالكلا يف
 00 :تاردلاب ملف طرشلا رهشت نأب
 .ضرألا ف ًاقفن ّىغتبت نأ تعطتسا نإف»

 :ماعنألا) 6 ةيآب يبات .ءامسلا يف الس وأ
 عقيإ نأب وأ ؛ ؛لعفاف تعطتسا نإ :يأ .(0

 :كقيدص كل لوقي نأك مدل اناوح دولا

 :يأ .«حجن نإ» :هبيجتف 1 ادعم ءلاكتأرب

 .هئفاكأ حجن نإ

 ام ناك نإ ابوجو طرشلا باوج فذحيو

 حجان تنأ» :وحن .ىنعملا يف اباوخ هيلع لد

 .«حجان ,تدهتجا نإ .َتنأ»و .«تدهتجا نإ

 هباوجو طرشلا لعف فذح -5
 .اعم :تارحلاو ظرشلا ندق :فدح دقن امم
 اهيلع لد اذإ كلذو ءاهّدحو ةادألا ىقبتو

 :نرعاقلا لوف ونت البلو
 و مل اي :معْلا ٌتاَنب تلاق
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 طرشلا

 نإو :تلاف اهم. انقف ناك

 ا دقف :انذع اريقف ناك نإو :ىأ

 دّقف لف نم» :دواد يأ ثيدح وحنو

 الف لعفي ال نمو :يأ .«الف ال نمو .َنَسْحأ

 .نسحي
 عمتجا اذإ :مّسقلاو طرشلا عامتجا - 7

 امههنم مذقتملا باوجب ينغتسا .مسقو طرش
 نإ» ؛طرشلا مّدقت لاثمف راما تناك وع

 ؛مَسقلا مدقت لاثمو 0 لاو: ةقترز

 نم ىتنسبو :«فكتنفاكأل :تحنجت نإ .هللازف

 ,«الول»و «ول» ك «ّيعانتمالا طرشلا» كلذ

 باوج نع اههباوجب ءانغتسالا بجي نيذللا

 حانت وأ قل لك امد ةاوتت مستلا

 :ةحاور نب هللا دبع لوق وحن

 انتدنعا اف هللا فلول فاز
 اهينيح اند ل

 ىلاوت اذإ :نيطرشلا يلاوت -

 :وحن ءارطوأل باوجلاف .فطع نود ناطرش

 نوكيو «خجتت ذهتجت نإ .شردت نإ»
 فطعب ايلاوت نإف .لوألل اديقُم يناثلا طرشلا
 وحن .أعم اره باوجلاف .واولاب
 «ءافلا» ب ايلاوت نإو ,«حجنت ةبثنت نإ

 نإ» :وحن .يناثلل باوجلاف

 نوكي ةلاحلا هذه ينو .«كتفاكأ تح

 باوج مزج لحم يف هباوجو يناثلا طرشلا
 .لوألا طرشلا

 ىإ

 ,سردت نأ» :

 نإف .تسرد

 :تاوتحلاو. لعرشلا :بارسغإ تاو
 :امإ نانوكي باوجلاو طرشلا

 نم» :وحن ءاهمزج بجيف .نيعراضم -
 هيلعو .فيعض باوجلا عفرو ,«حجني 7

 مُككرْذُي ارتوكت اهيا ةويضعي ةءارق
 .«مككر دي» عفرب (728 :ءاسنلا) « توملا

 اغراخم وأ .ايضام ايبنم لوألا -

 يف زوجيف .ًاعراضم يناثلاو .«مل» ب ًاقوبسم

 وأ - سرد نم» :وحن ٠ «عفرلاو مزجلا باوجلا

 .«خجني - لساكتي م
 ,ايضام يناثلاو .اعراضم اههنم لوألا -

 ف نم» :ثيدحلا وحن .لوألا مزج بجيف
 مّدقت ام ُهل َرِفَغ .ًاباستحأو ًاناهإ رذقلا ةّليل
 .«هبنذ نم

 .ًاباوج و ًأطرش يضاملا لعفلا عقد نإو
 انتقم اعراضم ةتاوحلا 2

 ًاريخ لمع نم» :وحن .هُمزج عنتما .ءافلاب
 ةنرتقم ةلمح باوجلا ناك نإو .«هللا هئفاكيف

 مزج لحم يف ةلمجلا تناك .«اذإ» وأ .ءافلاب

 ْنِإ» :ةيآلا وحن .طرشلا باوج اهنأ ىلع
 لآ) 4 بلاغ الف هللا 0-5
 مهبصت نإد» :ةيالا وحنو . هد نارمع

 « نوطنقي مه اذإ ,مهمديأ تمّدق امب 529

 .(53 :مورلا)

 اك نإو .الحم مج



 و

 م -© ىن

 يفرس

 تناك اذإ عورشلا لاعفأ نم -

 .ريخلا بصنتو .ادتبملا عفرت .أدتبا :ىنعم
 اهلعف ةّيلعف ةلمج ربخلا اذه نوكي نأ طرشب
 عرش» :وحن .«نأ» ب نرغقم ريغ عراضم

 نضام لعب :«عرش») «سردلا حرشي ُملعملا
 :ةنلعلا .رهاظلا حتفلا 0 ينبم صقان

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «عرش» مسا

 ةحضلاب عوفرم عراضم لعف :«ح رشيلا

 ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا
 بوصنم هب لوعفم :«سردلا» .وه

 ف «سردلا حرشي» ةلمجو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(«عرش» ريخ بصن لحم

 َءاملا ٌلوانت :ىنعمب اًمات ًايضام ًالعف - ١
 وأ ءدهمو ْدَم وأ .قيرطلا م اند: وأ هيب

 .خلا ...ماقأ وأ .نيدلا ْنَس

 :هريدقت

- 

 يف ,ةحتفلاب بوصتم ناكم قرط بلان

 «ةيرفقلا يقرش تيب تينب» :كلوق وحن

 نم يقرش ناك وتاني هين ةووفلاو
 .ةيرقلا

 :عورشلا

 .عورشلا لاعفأ :رظنا

 :رطش
 :يقأت

 فرظ برعتف ,دصق وأ ءوحن :ىنعب - ١
 :ةيالا وحن .ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم ناكم

 «مارحلا دجسملا رطش كهجو لوقو
 :ةرقبلا)

 :ىنعب - ١

 ةحافتلا ٌترطش» :وحن .ةلمجلا يف اهعقوم

 بوصنم قلطم لوعفم :«نيرطش») «نيرطش
 .(ىثم هنأل ءايلاب

 .هوحن :يأ 6

 :نابعش
 ,ةيبرعلا ةنسلا نم نماثلا رهشلا مس

 فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصلا نم عونمم

 :رظنا) .«عوبسأ» بارعإ برعي .نونلاو

 «يضاملا نابعش تمص» :وحن .(عوبسا

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فرظ :«نابعش»)

 .(«تمص لعفلاب قلعتم

 نقب رفع ب رف
 حتف ىلع ينبم «نيقرفتم :ىنعب بيكرت

 بره» :وحن .لاح بصن لحم يف نيءزجلا

 .«ٌَرغِب رع ءادعألا دونج

 نم مهنمو .«اهافش 1ك :وحن يف ةرهاظلا

١ 



 لامس وأ ًالامش

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح ير

 .ةلعافملا ىلع اهتلال.'ا

 :ك *لإ

 وأ تابثإو يفن نم نيوفأ نيب دكا اوه

 را .«امإ» يناعم نم وهو اةهربغ

 .هتدام يف دلك عجار تاكو ا

 :ًاركش
 :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 :اهانعمو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ,كركشأ

 .فورعملا نم ينتيلوأ ال كيلع ين

 :لاِّش وأ لاهش
 :يقأت

 ىلع ًائيش نأ ىلع لدي ناكم فرظ - ١
 الاخ ةفاي ذل ! مزالم: نخآ نوت لاق
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ابرعم نوكيو

 تيل هيدا فاض زاك .اذإ
 بوصنم ناكم فرظ :«لامش») «بابلا لامش
 : سو لمقلاب ىلع ةزغاظلا "ةعشقلاب

 يرتوي هيلا تالا فدك اذإ هد
 5 «لامُش سلجا ,عوبني اذه» :وحن .هظفل

 بوصنم ناكم فرظ :«لامش») هلاش

 ا كجا» لمقلاب نامتح ةرهاظلا ةجتفلاب

 :يأ «لامش ْنِم سلجا .عوبني اذه» :وحنو

 ةرسكلاب رورحي مسا :«.لامش») هلامش نم
 .(ةرهاظلا

 اظفل هيلإ فاضملا فذ اذإ - ج

 وحن .«لاش» نيونت بجي انهو ,ىنعمو

 لامشلا تاهج نم ةهج :يأ «الامش هّجوت»
 ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :«الامش»)

 .(ةرهاظلا

 نع عطق اذإ .مضلا ىلع «لامش» ىنبُيو
 :وحن .هيلإ فاضملا ظفل وني مو ىنعم ةفاضإلا

 «لامش نم ٌبهذا» :وحنو .«لامش هُجوت»
 يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ :«لامش»)

 لغفلا دام هين نرتقي نك
 .(«بهذا»

 ىطغي سيكو .مؤشلاو ,قلخلا ىنعب - ؟
 يف اهعفوم بسح برعتف ...عرضلا هب

 لمعأ نأ يلامش نم سيل» :وحن .ةلمجلا
 يدير لدفلا نفط نم سل يأ لاعب
 ةرسكلاب رورجم مسا :«يلاش») ىرسيلا

 اهروهظ عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا

 وهو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .فاضم

 .(هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 :الامش وأ الامش

 ف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ
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 يلاهش
 اى .ه .

 .«الامش بهذا» :وحن

 :يلاهش
 .اهبارعإ برعتو .«ٌيقرش» ماكحأ اه

 اهعم ظفلت ال يتلا يه ةّيسمْشلا فورحلا
 2.« ْن .ر 3 د ث تت ؛يهو .«لأ» مال

 فورحلا هذهو .ن ل ّظ ّط .ص ص .ش

 0 . م 2

 بحا» :وحن .اهيلع «لا» لوخد دنع ددشت
 1و

 .«نيتلا

 :رهش
 .هبارعإ برعيو ,«ع وبسأ» ماكحأ هل

 .عوبسأ :عجار

 اي

 :لاوش
 هل .ةيبرعلا ةنسلا نم رشاعلا رهشلا مسا

 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» ماكحأ



 باب

 م

 :ةتئاصلا

 .«تئاوصلا» يف ةتئاصلا فرحألا رظنا

 : حاص

 ىلع رّدقملا مّضلا ىلع ينبم مخرم ىدانم
 ايانوأ) :بحاض ايد: لصألاو «ةقودحملا كيلا

 لعفل هب لوعفم بصن لح يف .(يبحاص
 ءالعلا يبأ لوق هنمو .فوذحملا ءادنلا

 :يرعملا

 َبْحّرلا ألمت انّروبق يذه . حاص
 ؟داع ٍدهع نم روبقلا َنْيأَف

12 
 :يتأت

 .لّرحت ىف ًاضقان ايضام ًالعف 21
 نوكي الأ طرشب ,ربخلا بصنيو مسالا عفري

 داصلا

 وحن .'''" ضام لعف اهلعف ةيلعف ةلمج هربخ

 :يبملا :لوق
 انييح ىضاستبلا راض ار

 .ماستناب ماستبا ىلع تن رج

 7 .اهلبيق ام بسح واولا :«انو»)

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ

 :«راص» .«تيزج» لعفلاب قلعتم .هيف لوعفم
 .رهاظلا حتفلا ىلع بم صقان ضام لعف

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «راص» مسا :«دو»

 هيلع توصتم ةراصعوب نيك هابل

 لدنشلو .فّرصتلا ةّمات «راص»و .(ةرهاظلا
 +. ارعفمو ارماو. اعراسموب ايقاف

 ىلع ّنبم صقان رمأ لعف :«رص») «أدهتحي

 00 هيف راتسم ريمض همساو .نوكسلا

 رص» : وحن

 و 2

 بوصنم «رص» ريخ :«ادهتحم» .تنأ :هريدقت

 ديفت «راص» نأل .«باذ حلتلا راص» :لوقلا زوجت ال )١(

 :كلذ نيتي
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 اهتاوخأو راص

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب
 ,لقتنا :ىنعب تناك اذإ ءامات العف - ؟

 «ديشرلا نوراه ىلإ ةقالخلا ٍتراص» :وحن

 ةمضلاب عوفرم «تراص» لعاف :«ٌةَفالخلا»)
 الأ» :ةيآلا وحن .عجر :ىنعمب وأ .(ةرهاظلا

 (517 :ىروشلا) «رومألا ٌريصت هللا ىلإ

 ه1 موفر نسا لاف ارسال
 .خلا ....خرص وأ .«لاَمأ» ىنعب وأ .(ةرهاظلا

 :اهتاوخأو راص

 بصنتو أدتبملا عفرت ةصقان لاعفأ يه

 .داع .عجر .ضآ .راص :يهو .ربخلا

 ,حار ءادغ .لوحت .ّدترا .راح .دعَف ,لاحتسا

 رظنا .(لوحتلاو ةروريصلا ىنعمب اهلكو) ءاج

 .ةصقانلا لاعفألا :رظناو ,هتدام يف لعف ّلك

 :ةتماصلا

 .«تماوصلا» يف ةتماصلا فورحلا رظنا

 سم <

 :احابص

 وحن يف .ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 .«احابص ةسردملا ىلإ تئج» :كلوق

 :ةنزالملا وأ ةنوهذلا كيفي "عك رم قرط

 لوعفم بصن لحم يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم
 .«ًءاسم حابص هلباقأ» :وحن ,هيف

 # نوري

 ا

 :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 وحن يف .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .ٌربصا
 :رعاشلا لوق

 ارعيض لوما لاس قاربت
 انيرتاسلا» ىنعأ رضنلا ناك

 زج ألا :خيحتملا :هينتالا"هرظنا

 :لاعفألا نم حيحصلا
 .حيحصلا لعفلا :رظنا

 :ةحيحصلا

 ادع ام فورحلا لك يه ةحيحصلا فورحلا

 .ةلعلا عجار .ةلعلا فرحأ

 :ةرادصلا
 ةملكلا صاصتخا .وحنلا يف .يه

 اه يتلا ءامسألاو .مالكلا لوأ يف اهعوقوب

 حلما



 :ماهفتسالا ءانسأ قه ءاهشقنب ةزادضلا قع
 «مك»و .ةيبجعتلا «امدو .طرشلا ءامسأو

 مالب نرتقا امو :ناشلا نينو ةيربخلا

 ةرادصلا قح هل ام ىلإ فاضملاو .ءادتبالا

 :ءارعشلا دحأ لاق دقو .ريدصتلا بستكي

 ادغ نمف رودَصلا بابرأب كيلع

 اندمفت“ روصصلا :تانكرألا افاننظت

 ماج -

 :ددص

 بوصنم ناكم فرظ .ةلابقو برق ىنعمب
 «كتيب ودص يقيب» :وحن يف ةرهاظلا ةحتفلاب

 ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :«ددص»)

 .(«يتيب» :ًأدتبملا ربخب قلعتم .ةرهاظلا
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 :اقدص

 .لاق :هريدقت فوذح لعفل قلطم لوعفم

 ,ةحتفلاب فبوصنم ....ملكت وأ :ثدحت وأ

 افي انيلإ ةجاحب نطولا نإ اندم :وحن

 :ةحارص

 :هريدفت فوذح لمفل قلطم لوعفم

 :وحن 5 ةرهاظلا ةحتفلاب تبوصنم حرص

 .«أذك ةحارص مكل لوقأ»

 :فّرصلا

 6 مآ  ىيب* 06م

 تاللكلا ةينبا هب فرعت ملع وه - ١

 ةغلابملا تافص

 :ةدايؤو .ةلاضأ نم اهفرحأل امو :ةفرضتملا

 رييغت نم اهيلع أرطي امو .لالعإو .ةححصو
 ىلإ ردصملا ليوحتك) ىنعملا يف لدبتل اَمإ
 مساو لعافلا مساو عراضملاو يضاملا ْعّيص

 اليهست وأ .(ريغصتلاو ةبسنلاكو ...لوعفملا
 .فذدحلاو .ةدايزلا يف رصحنيف ,ظفلل

 قلعتي الو .ماغدإلاو .بلقلاو .لادبإلاو
 لاعفألاو ةبّرعملا ءامسألاب الإ فرصلا

 .ةيبملا ءايسألاو -.قورحلا امأ .ةفرضتملا

 .اهب فرصلا ملعل قلعت الف ةدماجلا لاعفألاو

 لاعفألا الو .ةنكمتملا ءابسألا نيب سيلو

 ةنالتا نم لفأ نم تكرم ام ةفارستلا
 ه0 دج دفا دق روج ١ ضعي ناك نا الإ فرعا

 57 ءيدي :لصألاو ,لقو ,دي وحن

 را هلو قع مالا :قريو د1

 .فرصلا نيونت :رظنا .نيونتلاو ةرسكلاب

 .فرصلا نم عونمملاو

 :ءايسالا نم حيرصلا

 ليوأت يف سيل يذلا صلاخلا مسالا وه
 جيرصلا ريغو .حاجن :نضكر :وحن 2لعفلا

 هنإف «مللاع» :وحن .لعفلا ليوأت يف يذلا وه
 وه حيرصلا ردصملاو .«ملعي يذلا» ب لوؤي
 .ةيردصملا :عجار .لوؤملا ريغ

 :ةغلابملا تافص

 .ةغلابملا ْغّيِص :عجار
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 .تعنلا :رظنا .تعنلا يه :وحنلا ف

 :رظنا .فصولا يه :فرصلا يف -

 .فصولا

 ةهبشملا ةفصلا وأ .ةهّبشملا ةفصلا
 ()دحاو ىلإ يّدعتملا لعافلا مساب

 لدي ٌقتشم مسا» يه :اهفيرعت - ١

 ةملك وحن .«اهبحاصل ةفص توبث ىلع

 .«دجولا ليمج ٌديز» :كلوق يف «ليمج»
 ةثالث ةهّبشملا ةفصلا :اهعاونأ - "

 :يهو ,ةيسايق عاونأ

 يذلا قتشملا وهو .ليصألا عونلا -أ

 مزاللا (هردصم وأ) ٌيئالثلا لعفلا نم غاصُي
 .هبحاصل ةفص توبث ىلع لديل .فرصتملا

 ,ليوأت ريغ نم ليصألاب قحلملا - ب

 اخلا نزولا ىلع نوكي يذلا قتشملا» وهو
 نأ ريغ نم .لوعفملا مساي وأ لعافلا مساب

 :هيحلاصو ثذاحلا :ىملل قع 'ايتلألو+ لدي

 تيات فلا نأ ندع ةيرق ةلاوناماو
 ,لعافلا مسا :رظنا .«اماع ًاتوبث هبحاصل
 .ج ةرقفلا 6 مقرلا

 وهو .قتشملاب لوؤملا دماحلا 5

 ةفصلا ةلالد لدي يذلا دماجلا مسالا»

 )١( مقرلا يف ةيمستلا هذه بابسأ رظنا 6.

 وحن .«ٌقتشملاب ليوأتلا هلوبق ِس ةهّبشملا
 تعن «نوعرف» ةملكف «بادعلا نوعرف ديز»

 وحنو .« ساق» ب لوؤم هنأل .قتشملاب لوؤم

 ا رتف نالفو بالرفع رتل قلك

 .قمحأ :ىنعب يهو .«ملحلا
 ةهبشملا ةفصلا قتشت :اهقاقتشا - "*

 مزاللا (هردصم وأ) يئثالثلا لعفلا نم

 :ىلاتلا وحنلا ىلع .فّرصتملا

 ,«لعف» نزو ىلع لعفلا ناك اذإ -أ

 ,نازوأ ةثالث ىلع قتشت ةهّبشملا ةفصلا َنإف

 :يهو

 ناك اذإ كلذو .ةلعف هئنؤم يذلا لف -

 نم رمأ 0 نزح وأ حرف ىلع لدي لعفلا

 :وحن .ددجتتو ٍلوزتو ضرعت يتلا رومألا

 .«ةرجض ٌر رجض ٌرجض - - ةَحرف ٍض حرف»

 اذإ كلذو .ءالُعَف هتنؤم يذلا لعفأ -

 ,ةيلح وأ بيع وأ نول ىلع لدي لعفلا ناك

 - ءاروع روعأ روع - ءارمج رمحأ رمح » :وحن

 .«ءاروح روحأ روح

 اذا كالو تف ةتلزف يذلا نالعف -

 وحن .ءالتما وأ ٌولخ ىلع لدي لعفلا ناك

 .«ىير ناير يور - ىشطع ناشطع شطع»

 ,««لعف» نزو ىلع لعفلا ناك اذإ - ب
 وحن .«لّعف» ىلع قتشت ةهّبشملا ةفصلا َنإف
 وهف َبنَج» :وحن ,لغف وأ ؛«لطُب وهف ٌلْطَب»
 5 2 ل مع ب مو

 وا ؛«نابج وهف نيج :وحن ,لاعف وا ؛(( بنج
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 :وحن .لاعف وأ ؛«روقو وهف رقو» وحن .لوعف
 فّرش» :وحن ,ليعف وأ ؛«عاجش وهف عُجش»
 وهف مْحَص» و ,لغف وأ ؛«فيرش وهف

 .«بلُص وهف بْلَص» :وحن .لعف وأ ؛«ٌمْحَص
 ,«لعف» نزو ىلع لعفلا ناك اذإ - ج

 ةفصلاف .ةهّبشملا ةفصلا لاعفأ ردنأ وهو

 وهف داس» :وحن ,لعيف 0 ىلع ةهبشملا

 ا وهف تام د

 ةهبشملا ةفصلا عفرت :اهلمع - غ

 الإ حلصي ال الومعم بصنت دقو .اهلعاف
 ال هيصنت نيح لومعلا اذه نكلو .هب الوعفم
 هيبشلا» ىمسي امنإو .هب ب الوصفم دل

 هب لومفملاب

 5 :وحن ."'!اهداتعا طرشب الإ «هيبشلا»

 ,اهومعم يف زوجيو .«ٌبلقلا عاجشلا حجني
 رجلا وأ .ةيلعافلا ىلع عفرلا ,ةفرعم ناك اذإ

 هيبشتلا ىلع بصنلا وأ .ةفاضإلا ىلع
 هيف زوجيف ,ةركن ناك نإ اَمأ .هب لوعفملاب
 هيبشتلا ىلع بصنلاوأ ,ةيلعافلا ىلع عفرلا

 ىلع ّرجلا وأ .زييمتلا ىلع وأ هب لوعفملاب

 بصني ال مزاللا لعفلاو .مزال اهلمف نأل كلذو )١(
 ها لؤعفملا

 مسا هيلع دمتعي ام هسفن وه هيلع دمتعت امو (؟)

 الو .(ب ةرقفلا . مقرلا لعافلا مسا :رظنا١ .لعافلا

 لاحلاك رخآ لومعم يف اهلمعل طرشلا اذه طرتشي

 .ةلمجلا هبشو زييمتلاو

 ةهبشملا ةفصلا

 اثر نجعل نقيا وس تاحال
 نيب هجوالا هذه يف قرف الو .«بلق وا ابلق

 وأ «لأ» ب ةنورقم هبشملا ةدلفلا نوكت نأ

 اهابعإل «دامتعالا» طرتشي الو .اهنم ةدّرحي

 .«هب لوعفملاب هيبشتلا» اهبصن يف الإ

 اهنيب فلاختلاو هباشتلا هجوأ - ©

 ,"'دحاول يدعتملا لعافلا مسا نيبو
 يدعتملا لعافلا مسا ةهّبشملا ةفصلا هبشت
 ةلالدلاو :قاقتشالا ام :«*ارومأب داو: لا

 يف بصنلا اهلمعو .هيحاصو ىىعملا ىلع

 ,ةينثتلا لوبقو '”!«هب لوعفملاب هيبشلا»

 .ثينأتلاو .ريكذتلاو ,عمجلاو

 :اهنم رومأ يف هفلاختو
 وحن .مزاللا لعفلا نم غاصت اهنأ -أ

 نم وأ .«ليمج وهف مج ءْنَسَح وهف َنَسَح»
 .هتلزنمو مزاللا مكح يف وه يذلا يدعتملا

 ايف بصنلا لمعت اهنأل .ههبشت الف يّدعتملا ريغ امأ (5)

 قتشملا لعافلا مسا امأو .«هب لوعفملاب هيبشلا» ىمسي

 امأو .ههبشي ام وأ هب الوعفم بصني الف .مزاللا لعفلا نم

 هب لوعفم نم رثكأ ىلإ ٌدعتم لعف نم قتشملا لعافلا مسا
 نم ةقتشم اهنأل ههبشت ال ةليصألا ةهّبشملا ةفصلاف .دحاو

 .مزال لعف

 ةهبشملا ةفصلا» ةيمستلا ببس يه رومألا هذهو (:)
 .«دحاو ىلإ يدعتملا لعافلا مساب

 ةنورقم تناكأ ءاوس «دامتعالا» طرش لمعت يهو (5)
 طرغشُي الف لعافلا مسا اَمأ .اهب ةنورقم ريغ مأ «لأ» ب

 .«لأ» نم ادّرحي ناك اذإ الإ ّبصنلا هلمعل
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 مسا اَمأ ,(076سأرلا يلاع ٌلِجر اذه» وحن

 يأ نود يذعتملاو مزاللا نم غاصّيف لعافلا

 .طرش

 .ةمئاد ةتباث ةفص ىلع لدت اهنأ - ب

 لصتملا يضاملا نمزلا يف ىنعم» ىلع يأ
 لعافلا مسا امأ .«ماودلا عم ٌدتمملا رضاحلاب

 دعا كيف لب تيان مخ قش لع لذ

 .رضاحلاو .ىضاملا :ةثالثلا ةنمزألا

 .لبقتسملاو

 عراضملا لعفلل ةيراحي نوكت اهنأ - ج
 «بلقلا رهاط» :وحن .هتاتكسو هتاكرح يف

 وهو .هل ةيراحي ريغ نوكتو .«ةماقلا لدتعم»و

 وحن .يثالثلا لعفلا نم ةّينبملا يف .بلاغلا

 لعافلا مسا نوكي الو .««مخض»و فيرش»

 .هل ايراحجي الإ
 فالخب اهيلع مّدقتي ال اهبوصنم نأ - د

 .لعافلا مسا بوصنم

 يأ يبس: اًهونَعَم نوك مزلي هنأ - ه

 |! .اهفوصوم ريمضب الصتم ارهاظ ايسا

 ,ىعم اًمإو .«هتماق ةليوط ديز» :وحن .ًاظفل
 ,هتماق ةليوط :يأ ,هةماقلا ليوط ديز» :وحن

 يف «ةماقلا» يف «لأ» نإ نويفوكلا لاق دقو

 .ثودحلاو ددجتلا ال .ماودلاو تابثلا انه دوصقملاف )١(

 ةهبشملا ةفصلا ءيحي نكل .دعتم وهو الع :«يلاع» لعفو
 ,لصألا يف .غاصت ال اهنأل .مزاللا لعفلا ةلزنمب هتلعج هنم

 .مزاللا نم الإ

 .هيلإ فاضملا نم ٌفلَخ لثملا اذه

 ,ثينأتلا فلأب انايحأ نوكي اهئينأت - و
 مسا امأ .«ةحفصلا ءاضيب هذه» :وحن

 .ثينأتلا فلأ هلخدت الف .لعافلا

 رورجملا اهومعم لحم ةاعارم مدع -ز

 نم هريغب وأ .فطعب عوبتملا .اهيلإ هتفاضإب
 .لعافلا مسا فالخب .عباوتلا

 حصي الف .ةفودحم اهاعإ مدع - ح

 بصنب «لعفلاو لوقلا ٌنسح اذه» :وحن

 نانانأاردنلا دحر ودق لماع
 براض تنأ» :وحن .زوجيف لعافلا مس

 .«نئاخلاو صللا

 لعافلا مسا لومعم عابتإ زاوج - ط

 .تعني الف اهعوبتم اَمأ .هريغو تعنب

 :رفص

 «نيديلا رفص ديو داع» :وحن ف ترق

 :ريفصلا

 دقو .ص 2س .ءز :يه ريفصلا فرحأ

 توص هبحاصي اهب قطنلا نأل كلذب تيُمْس

 .ريفصلا هبشي
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 و -
© 

 : بقص

 ستاد 2 م2007

 .ددص :رظنا .اهبارعإ برعتو .ددص :ىنعم
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 :لوصوملا ةَلِص
 .(6) لوصوملا مسالا :رظنا

 :ةعنصلا

 .ةيبدألا ةعافعلا :عجار
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 :هص وأ هص

 لمعتسي ,تكسا :ىنعمب رمأ لعف مسا

 .«مص» يف رهاظلا نوكسلا ىلع بم .رجّزلل

 هروهظ عنم «هص» يف رذدقملا نركشلا ىلعو

 رمأ يف اهتغيص ىلع ةتباث يهو .ريكنتلا نيونت
 كلذل ءائينأتو ًاريكذت عمجلاو ىثثملاو دّرفملا
 هتنا نا ةيطاشلا بيعي لعافلا ردع

 نيونت هدِص» يف نيونتلاو .ننأ .متنأ .امتنأ
 .نيكستلاب «هص» :كقيدصل تلق اذإف .ريكنت

 :نعم تيدح نع نوكبلا هيلا بلطتا تان

 بلطت نوكت .رسكلا نيونتب هص :تلق نإف

 .ثيدح يأ نع توكسلا هيلإ

 :تئاوصلا
 جارخإب اهب قطنن يتلا تاوصألا يه

 فداصت نأ نود نيتئرلا نم ءاوهلا نم ةيمك

 .ةمض) ةريصق اَمإ نوكت ةثالث ةيبرعلا ةغللا

 ةروريصلا

 .فلأ) ةدودمم وأ ةليوط امإو .(ةرسك .ةحتف

 .(ءاي واو

 :تماوصلا

 دنع قطنلا زاهج يف قئاع موقي يتلا يه
 نم جراخلا ءاوها ىطختيف ءاهب ظفلتلا

 ةغللا يف تماوصلاو .قئاعلا اذه نيتئرلا

 فلألا ادع ام ًاعيمج فورحلا يه ةّيبرعلا
 :رظنا) نيل فورح نوكت امدتع ءايلاو.واولاو
 .(نيللا

 :يتأت
 ريبصتلا لاما نك الت ت5

 أدتبم اهلصأ نيلوعفم بصني .(ليوحتلا)
 «أدهتجي لوسكلا ترص :وحن .ربخو

 ةحتفلاب بوصنم لأ هب لوعفم :«لوسكلا»)
 يوم ران يلوم انا هت نحال
 .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 هب ًالوعفم بصنت ,«َلَقن» ىنعب - ١
 .«هتسردم ىلإ لفطلا تر :وحن :ادهتاو

 :وحن ,امزال العف نوكتف «عجر» :ىنعمبو

 .«ةنيدملا ىلإ ديز راص»

 :ةروريصلا

 يناعم نم يهو .ةنيعم ةلاح ىلإ لاقتنالا
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 .اهرظناف .ماللاو «لغفت»و .«لعفأ»

 :بجعتلا ْغيِص
 )١1(. بجعتلا عجار

 ةلصاحلا اهتائيه وأ .تاملكلا نازوا يه

 .ةريثك ىهو .اهتاكرحو اهفورح بيترت نم

 :دحتا-:لاعفو ا ةفاحي: وحلت زةلامق ةاتمو
 :وحن ,لعافُمو ؛نايلغ :وحن .نالعفو ؛ماكُر

 .خلإ ...حيتافم :وحن ؛ليعافمو ؛بتاكم

 .ءايسألا نيزاومو لاعفألا نيزاوم :رظنا

 .عومجلا ىهتنم غيصو

, 2007 
 ٍ علاجا عيص

 مسا هيلع لدي ام ىلع لدت ظافلأ يه

 ,ةقيقحلا يف .يهف .ىنعملا يف ةدايزب لعافلا

 فدهب ةغلابملا ْمْيِص ىلإ تلوحت لعاف ءامسأ

 ينعي «ملاع» لعافلا مساف .ريثكتلاو ةغلابملا

 ينعتف «ةمالع» ةغلابملا 0 امأ ؛ملعي ىدلا

 .ملعلا ريثكلا
 ,ةسمح ةّيسايقلا ةغلابملا ّْيِص نازوأو

 ربخا ملاحم قست رح هلاك ديد
 .«ليعف»و :ىورط : وحن ,«لوعف»و ؛لاضفم

 هع اَمَأ .«رذح» :وحن ,«لجف»و ؛ميلع :وحن

 , عاملا ىلع ةروصقللا يأ ةّيسايقلا ريغ

 رحنا يل فموو ةريكني وخص ل يشفا 0

 ؛(اهاعشإ رثكي نم :برحلا رَعْسِم) رسم

 :وحن ,.«ةلاعف»و نقود :وحن ,«لوعف»و

 ,«لوعيف»و ؛ريطُعم :وحن .«ليعفم»و ؛ةمالع
 و مر را

 .قوراف :وحن .«لوعاف»و

 ّيئالثلا ريغ نم ىنبت ال نازوألا هذهو

 .«ريذن»و ,«ءاطعم»و ,«كارد» ودعا ءارقاب لإ

 م لع أو هلل داو قم ةقتشملا «قوهز»و

 20 .«رذنأ»و

 :اهنم ماكحأ ةيسايقلا ةغلابملا ْغّيِصلو

 ٌينالث لعف نم الإ غاصت ال اهنأ - ١

 يتلا «لاعف» ةغيص اذع ام 5 فرضتم

 ,يّدعتملاو مزاللا ّيئالثلا لعفلا نم غاصت
 .نيهَم فالح لك عِطت الو» :ةيآلا وحن
 ٍدَتعُم ,ريخلل عانُم ,ميمنب ٍءاشم ناّه
 .(5١؟- ٠١ :ملقلا) «ميثأ

 تاكرتش- لع يرد ل اعأ

 ىلع اهاتشا نم مغرلاب .هتانكسو اهعراضم

 .ةيلصألا هفورح

 ,نيقباسلا نيرمألا ريغ يف .اهنأ - ٠

 ماكحأ عيمجل ةعضاخ .ةلالّدلا رمأ ريغ يفو

 «لأ» نم درجملا :هيعونب لعافلا مس

 افلا مسا :رظناف ءاهب نورقملاو

 هدف



 هريسكت فلأ دعب ريسكت عمج لك يه
 رهشأو :نكاس اهينانثا ةنال وأ ١ :نافرع

 عمج) ليانع :وحن .«للاعف» :اهئازوأ
 ,ريناند :وحن 5257 :( يبل دبتع

 :وحن .«ليعافأ»و ؛مراكأ :وحن .«لعافأ»و
 «لّبنت» عج) لبانت :وحن «لعافت»و ؛بيلاسأ
 ؛حيباست :وحن .«ليعافت»و ؛(ريصقلا ىنعم

 :وحن ,«ليعافم»و ؛دجاسم :وحن .«لعافم»و

 دمحي عمج) دماحي :وحن «لعافي»و ؛حيباصُم

 ؛«عيباني» :وحن .«ليعافي»و ؛(لجر مسا وهو

 :وحن .«ليعاوف»و ؛بكاوك ؛وحن .«لعاوف»و
 ؛بئاحس :وحن .«لئاعف»و ؛نيحاوط

 :وحن ,«ليعايف»و ؛فرايص :وحن .«لعايف»و

 ,«ىلاعف»و ءواتف :وحن .«لاعف»و .ريجايد
 :قانبح وحنا هي نلاصقوو -«ىراحص هوحن
 ْغيِص ثيم ككو .يسارك :وحن .«يلاعف»و

 ةّرم اهعمج زوجي ال هنأل كلذب عومجلا ىهتنم

 يتلا ريسكتلا عومج ضعب فالخب ىرخأ

 فيص

 .«بلاكأ بلكا  راجشأ رجش» ؛وحن ا

 نم ةعوضمن عوممجلا وهدم غيصو

 مقرلا فرصلا نم عونمملا :رظنا .فّرصلا

 .اهدعي ىلوألا ةظحالملا وأ ةّرقفلا )١(

 .خ ةرقفلا ىلإ ف ةرقفلا

 :ةغيصلا
 .ةيفرصلا ْغْيَصلا .عجار

 .عومجلا ىهسشم ْغيِص :عجار

 :فيص

 برعي ةنسلا نم ثلاثلا لصفلا مسا
 .عوبسأ :عجار .«ع وبسأ» بارعإ

 ةدفرإ
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 7 ل

 : ىحص

 لوأ يه يتلا «ةوحضلا» دعب تفقولا

 ابوصنم نامز فرظ برعتو .راهنلا عافترا

 .«ىحض هتدهاش» :وحن يف ةرهاظلا ةحتفلاب

 :ًءاحض

 يره تانيستالا "قم رابنلا يرقات
 .«ىحض :رظنا .«ىحض» بارعإ

- 
 سم ©0

9 

 :هوحص

 :اهنازعا يعتد نئضحلاو لبق قولا

 :مضلا

 .اهب كيرحتلا وأ .ةمضلاب قطنلا وه
 .ةمضلا :عجار

 داضلا

 - ةزرابلا رئامضلا - رئامضلا

 رئامضلا  ةلصتملا رئامضلا
 :ةلصفنملا

 .«ريمضلا» يف اهرظنا

 :ةمضلا

 عمجو .درفملا مسالا يف عفرلل ةمالع

 لعفلا يفو .ريسكتلا عمجو ماسلا ثّنؤمل

 لاعفألا نم سيل يذلا عوفرملا عراضملا

 :رظنا 117 وأ ةرهاظ نوكتو .ةسمخلا

 يف ّيظفللا بارعإلاو .ٌيريدقتلا بارعإلا

 .[غ مقرلا .«بارعإلا»

 :يف ءانب ةمالع نوكتو

 ال اظفل ةفاضإلا نع عوطقملا مسالا -

 نمو ْلَْبَق نم ٌرْمألا هلل :ةي آلا وحن .ىعم

 :وحنو .(لبق :رظنا) .(غ :مورلا) «هُدْعب

 .(ريغ :رظنأ) .«ريغ سيل»

 الو ًافاضم سيل يذلا) درفملا ىدانملا -
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 عمج سيلو ىنثم سيل يذلا (فاضملاب اهّبشم
 يف كلذكو ؛«ديز اي» :وحن ,املاس ركذم

 .«ٌّيطرش اي» :وحن .ةدوصقملا ةركنلا
 هو 02

 .«ذنم» :وحن .ةينبملا تاءلكلا ضعب -

 مغ

 :ربيمضلا

 وأ .ملكتمل عضو ام وه :هفيرعت - ١

 وأ ,«وه .تنأ ءانأ» :وحن ,بئاغل وأ :تطاقل

 .فلألا» وهو .ىرخأ بئاغلو ,ةرات بطاخلل

 .«نونلاو واولاو

 ةزراب :نامسق رئاضلا :هماسقأ - ؟
 ,ةباتكو اقطن بيكرتلا يف ةزوص اه يتلا يهو

 يف ةروص اهل سيل يقل يهو ةراتسمو

 .ةباتك الو اقطن ال بيكرتلا

 اهاصتا بسحب .ةزرابلا رئاضلا مسقنو

 :نيمسق ىلإ همدع وا تاللكلاب

 :ماسقأ ةثالث ىهو ءةلصتم - ١

 الإ لصتت ال .ةلصتم عفر رئاض -أ
 ب اد طر ةرقع اهددعو لاعفألاب
 .ن :ةعاملا واو .نينتالا'قلأ نت نت مت م ءامت .ان

 .هتدام ف 35 رظنا

 لإ لصتت ال ةلصتم بصن رئاض -
 رثع انثا اهددعو .لاعفألا ءامسأبو لاعفألاب

 نك .مك ءابك .ك .ك ءان .ي :يهو ٠ ءأريمض
 .٠ م 2

 .نه نه هامه ءاه فه

 ريمضلا

 .هتدام يف الك رظنا

 الإ لمع ال ,ةلصتم رج رئاض -
 نك .مك ءابك هك ,ك ءان .ي :يهو ءابسألاب

 0000 .نه .مه ءامه ءاه .ه

 :نامسق يهو .ةلصفنم - "

 انثا اهددعو ةلصفنم عفر رئاض جا

 .تنا .ءتنا .نحن .انا :ىهو .ءاريمض رشع

 نه مه ء.امه .يه .وه نتن زمعلا ءاهتنأ

 .هتدام يف ريمض لك رظنا

 انثا اهددع :ةلطقم .بصنا راع

 ِكايإ .كايإ .انايإ .ّيايإ :يهو .ًاريمض رثع
 ءامهايإ ءاهايإ .هايإ ,نكايإ .مكايإ ءاكايإ
 .هتدام يف ريمض لك رظنا .ّنهايإو .مهايإ

 مسقت اهرودب يهف .ةرتتسملا رئامضلا امأ
 :نيمسق ىلإ

 ال امدنع نوكتو .راتتسالا ةبجاو ١-

 زرابلا ريمضلا وأ رهاظلا مسالا عصو نكمي

 :ةيلاتلا عضاوملا يف كلذو .'''اهناكم يف

 ةزمهب ءوديبملا عراضملا لعفلا -أ

 دع يتسا لعد سس ودق للا
 .(انأ :هريدقت ًايونخو هيف راتسم

 نونب ءودبملا عراضملا لعفلا - ب

 «بتكن» لعاف) «بتكن» :وحن ,نيملكتملا

 اديكوت ناك «تنأ سردا» :وحن .اهلحب لذ اذإف )١(

 .رتتسملاب يفتكي لعفلا نأ ليلدب ,رتتسملا ريمضلل

 ا



 رمضلا

 ةفأو :وحن ٠ .عراضملا لعفلا مس ١ - ج

 انوجنو) ةنيفا ناد ريمض «فأ» لعاف)

 :(قايسلا تست تما وأ انآ ةءليققت

 رع رك ديدوزفلا ةكرللا غلا لفات
 هيف رتتسم ريمض «ٌبتكا» لعاف) «بتكا»
 :(كنأ :هريدقت او

 بطاخملا ءاتب ءودبملا عراضملا يف - ه

 ناو سبا رك ذل فرقا
 ا هيف راتسم ريمض «بتكت» لعاف)

 :(كتنأ ةنيدقت

 «هص» :وحن ,رمألا لعف مس

 اورو ردن لحس نوقع لعاف)

 تسحت ناعيا دونا قادما دقت

 .(بطاخملا

 ءرمألا لعف نع بئانلا ردصملا يف -ز

 «أماركإ» لعاف) «ٌفيضلا ًاماركإ» :وحن

 :(تنأ ةةريدقت ايوعجوب هيف ناعم راع

 ذيز» :وحن .ليضفتلا لعفأ يف -

 رتتسم ريمض «مركأ» لعاف) «ديعس نم ْمركأ
 انه ريد :لصألا فالخ لع اوجودبف

 لمجأ ام» :وحن ,بجعتلا لعفأ يف - ط
 هيف رتتسم ريمض «لمجأ» لعاف) «ءامسلا

 .(وه :هريدقت .لصألا فالخ ىلع او

 حجن» :وحن' ةاتسيالا لاعفأ يف - ى

 ال وأ ,اديز الخ اموأ .ًاديز ادع ام ٌنالطلا

 وأ .«أدع» لعاف) «أديز سيل وأ ,اديز نوكي

 .«كضرغ ٌبتكت

 ريمض «سيل» وأ .«نوكي» مسا وأ .«الخ»

 .(وه : هريدقت ايوغنو هيف راتسم

 اههلعاف ناك اذإ «َسئيو «معي» : - ك
 المع ّمَيِ» :وحن هزيم اد ارم

 هيف رتتسم ريمض «مُعَن» لعاف) هناهجلا
 اوه ندا لصألا تالق عا ايو

 ,«بورحلا المع سب» :وحنو

 الإ نوكت الو .راتتسالا ةزئاج - ؟
 .ةةيلاتلا عضاوملا يف كلذو .بئاغلل ًاريمض

 وا بئاغ ىلإ دنسا لعف لك يف - |

 «ٌبتكي وأ ّبَحَك ذيملتلا» :وحن .ةبئاغ
 «ّبتك» لعاف) «ٌبتكت وأ تبتك ةذيملتلا»و
 ريمض «بتكت» وأ «تبتك» وأ «بتكي» وأ

 .(يه وأ وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 ةصلاخلا يأ ,ةضحملا تافصلا يف - ب
 :لعاقلا محا ةىهو نأ "اةيييبتالا نت. نزع

 ةفصلاو .لوعفملا مساو .ةغلابملا غّيصو

 ريخلا ىلإ قابسو مزاح ديز» :وحن .ةهبشملا
 «مزاح» لعاف) «بْيطو سانلا نيب مركمو

 هيف راتسم ريمض «بيط»و «مركم»و «قابس»و

 .ة(وه ةةريدقتا اراوج
 :وحن .يضاملا لعفلا مسا يف -

 «تاهيه» لعاف) «تاهيه رحبلا تاهيه»

 لمحتت مل ءاهنم دحاو ىلع ةّيمسالا تبلغ اذإ اَمأ )١(
 5 - يل 0

 اذإ «نسمححو .روصنمو .ناسحو .رصان :لثم .اريمض

 :عاحشأ اهب مس
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 وأ لعفلا ىلإ لقتنملا ريمضلا - ه

 راجلا وأ ءفرظلا هب قّلعتي يذلا مسالا
 تروطا» وجت :ةقنقلا و :ةكلذر روكا
 ,ةلصلا يفو .«كسلح يف وأ كمامأ لجرب
 يفو .«رادلا يف وأ .كدنع يذلا ءاج» :وحن

 ,«بتكملا يف وأ كمامأ ٌباتكلا» :وحن .ربخلا

 وأ .داوج قوف ٌدئاقلا ءاج» :وحن .لاحلا يفو

 ةلثمألا هذه يف هب قّلََتملاو .«ةجارد ىلع
 عاف هنأ نأ كافل ةقيض لفك اع

 .ًازاوج ريمضلا امهيف رتتسي امهالكو
 وأ ,ةصقلا وأ ,نأشلا ريمض - 01

 :لوهجملا وأ .ثيدحلا وأ .رمألا

 دب الو «"”ةبيغلاو دارفإلا مزلي ريمض وه

 :نوكي نأ

 :ضرافلا نبا لوقك أدتبم ١-

 لل قرم اطتانملاب لكان لا وه

 لف هلو هي ىكت ءراششلا انف
 يف حتفلا ىلع ينبم نأشلا ريمض «وه»)

 .(أدتبم عفر لح

 .رحبلا :ىلوألا «تاهيه» لعاف )١(

 الو .هيلع فطعُي ال هنأ يف رئاضلا رئاس فلاخيو )0
 الإ رافي الو .هيلع هربخ مدقتي الو .هنم لدبي الو ,دكزي

 هتلمجو .هماقم رهاظلا موقي الو .ةيربخ ةيمسا ةلمجب
 .بارعإلا نم عضوم اه ةرسفملا

 ريمضلا

 ,خسان هيلع لخد مث .أدتبم هلصأ - ١
 «نوملاظلا حلفي ال هنإ» :ةيآلا وحن

 بصنو ديكوت فرح :«نإ») (؟١ :ماعنألا)
 .بارعإلا نم هل لح ال .حتفلا ىلع ينبم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض ءاهلاو
 ةلمجو ...يفن فرح :«ال» 4نا] مسأ بصن

 .(«نإ» ريخ عفر لح يف «نوملاظلا حلفي»
 ,ةريثك انايحأ ارتتسم نأشلا ريمض قأيو

 ضام لعف :«ناك») «لداع يلع ناك» :وحن

 ريمض همساو .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم صقان

 ًادتبم :«للع» .عفر لحن يف فوذحم نأشلا

 ربخ :«لداع» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 لع» ةلمجو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 ربخو .(«ناك» ربخ بصن لحم يف ةلداق

 ,هنع ةرخأتم ةيربخ ةّيمسأ ةلمج نأشلا ريمض

 ضرافلا نبا لوقك :ادولق هئيح ردن دقو

 .ركذلا قباسلا

 .دامعلا ريمض .لصفلا ريمض -غ

 يتأي لصفنم عفر ريمض وه :ةماعدلا وأ
 ادتبملا نيب لصفيف .مالكلا يف سبللا ةلازإل

 وحن ,ربخو ًادتبم هلصأ ام نيب وأ .ربخلاو

 «مهيلع ٌبيقرلا تنأ تنك» :ةبآلا
 نحن انكو# :ةيآلاو ١١7(. :ةدئاملا)

 لثم يف اَمأ .(088 :صصقلا) «نيثراولا

 يناث أدتبم هّبرعي نم مهنمف «ٌحجانلا وه ديز»
 ريح «حجانلا وه »«ةلمحو .«حجانلا» هريخ

 هيفي



 ريمضلا

 .«قابسلا وه 0 ناك» لثم يف امأ .«ديز» ل

 هريخ .'"ًأدتبم الإ هبارعإ زوجي الف

 .«قابسلا وه» ةلمح «ناك» ريبخو .«قابسلا»

 لصفنملا ريمضلا لامعتسا - 6

 ءيجملا نكمأ ىتم :لصتملا ريمضلاو
 ريمي نافالا زون 7 لصتم» نيمضب
 ماق» :زوجي ال ةي :وحن يفف ,لصفنم

 زوجي ناتلأسم ةدعاقلا هذه نم ىئتسيو «انأ

 امهالوأ :لاصتالا ناكمإ عم لاصفنالا امهيف

 رخآ ريمض يف الباع ريمضلا لياع نوكي نأ
 هدقلانييلو. ةيلغ. امدقم: ءا"ادنمن .قرغأ

 وأ .©«هينطعأ ,.ءاتكلا» :وحن ."”اعوفرم
 وأ هينتلخ» :وحنو .«هايإ ينطعأ باتكلا»

 ريمضلا نوكي نأ ةيناثلاو «اّيإ ينتلخ
 ءوخت .:اعاوخأ ىدحإ وأ «ناك» ب ارو

 5 .«ةتنك وأ هايإ تنك قيدصلا»

 ,ةذع عضاوم يف ريمضلا لاصفنا بجيو

 ب
 نم هل لحن ال لصف فرح هانبرعأ اذإ اننأل )١(

 اربخ ةعوفرملا «قابسلا» ةملك تحبصأ .بارعإلا

 .زوجي ال اذهو .«ناكدل

 اذهو .بطاخملا ريمض نم فرعأ ملكتملا ريمض )١(

 دا ,فرعأ ريغ لوألا ناك نإف ,بئاغلا ريمض نم فرعأ

 هئيطعأ ّملقلا» :وحن .لصفلا بجو ,فيرعتلا يف ايوتسا
 .«كايإ كتكلم» :هدبعل ديسلا لوقو .«ّيايإ
 .«كتمركأ» :وحن .لصولا بجو .ًاعوفرم ناك نإف (؟)
 .ءاطاو ءايلا :انه امه ,نيلوعفم ذخأي «ىطعأ» لعفلا (4)

 .(بئاغلا ريمض) ءاطا نم فرعأ (ملكتملا ريمض) .ءايلاو

 :ةيآلا وحن .رصحلا ةدارإ دنع -أ

 َرَمأِل :ةيآلاو .(غ :ةحتافلا) «ٌُدّبعن َكاَيإذ
 6١(. :فسوي) 6هاّيإ الإ اودّبعت الأ

 يف اك .افوذحم هلماع نوكي نأ - ب

 .«ٌبذكلاو كاّيإ» :وحن .ريذحتلا

 انأ» :وحن .اًيونعم هلماع نوكي نأ - َج
 ."0«نهتحي

 وحن .يفن فرح هلماع نوكي نأ - د
 ١(. :ةلداجملا) «مهتاهمأ ْنِه ام» :ةيآلا

 .هل عوبتمب هلماع نع لّصفي نأ - ه

 «مكاّيإو لوسرلا نوجرخي»»ظ :ةيآلا وحن
 ١(. :ةنحتمملا)

 .هلوعفم ىلإ ردصملا فاضي نأ -و
 1 ب لا

 .«نيرفاظ

 .هلعاف ىلإ ردصملا فاضي نأ -ز

 ريمألا ماركإ ينرس» :وحن .ريمضلا بصنيو

 .«كايإ
 دوغي الأ لصألا :ريمضلا دوع - 1

 , ”ظفللاو ,”ةيترلا يف رخأتم ىلع ريمضلا 22

 وه ٌيونعم (هعفر يذلا يأ) ةلماع .أدتبم «انأ» (0)

 .(نييرصبلا دنع) ءادتبالا

 ىلع مّدقتلا الثم لعافلا يف لصألا نأ يه ةبتّرلا (1)
 ...ربخلا ىلع مّدقتلا أدتبملا يف لصألاو .هب لوعفملا

 ,ةبترلا نود ظفللا يف رخأتم ىلع دوعي نأ اَمأ (9)

 - دوعت «هبتكم» يف ءاهلاف .هٌمّلعملا هبتكم يف» :وحن .زئاجف
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 انهبم رينقلا ةاك اذإ كلو: ىو. ةنقو

 :كلذو .ريسفت ىلإ ًاجاتحم
 .«سردلا ةتظقلنو او هل ص

 معن :وحن يف كلذو .هزييمتب -

 ..«الجر هبرا»و 0-6

 يه نإ» :ةيآلا وحن .درفملا هربخب -

 .(51 :ماعنألا) «اينُدلا انئايح الإ
 وأ نأشلا ريمض وهو .ةلمجلا هريخب -

 ا
 قيرف ُبولق ٌعيزي داك ام ٍدْعِب نم» :ةبآلا
 يف ًالِصْمم ًازرابو 01١7(. :ةبوتلا) «مهنم

ً © > 

 قتي نم هنإ» ةيبآلا وحن 3 باب

 ةبترو .«أدتبم» هنأل .طقف طفللا يف رخأتملا «ملعملا» ىلع -

 .ميدقتلا ادتبملا

 فالخ ىلع ابوجو هيف رتتسم ريمض «معن» لعاف )١(

 .رخأتملا ا ىلع دوعي .وه :هريدقت .لصألا

 طيوظلا
 اذإ الصفنم ًازرابو 1١(. :فسوي) «ٌربصيو

 «دخا هللا وهه :ةيآلا وحن ءادتبم ناك

 «نا» عم فذحلا بجاوو ١(. :صالخإإلا)

 رخاو# :ةيآلا وحن .ةففخملا ةحوتفملا

 «نيملاعلا 7 هلل دمحلا نأ مهاوعد

 .هنأ :يأ ٠١(. :سنوي)

 عم بئاغلا ريمض قباطت - ا

 .قباطتلا :رظنا :هعجرم

 ..دملاو .دشلا .ةاحنلا دنع .ىه

 .نيونتلاو
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 باب

 :ءاطلا

 ,ةّيبرعلا ةغللا ىف ةّدرفم ءاطلا تأت مل
 يف تناك اذإ ,لاعتفالا ءات نم الدب تنأو

 ءض .ص :قابطإلا فرحأ نم اهؤاف ةملك
 نم «ٌلعَتفا» يف لوقتف .ءاتلا اهدعبو .ظ .ط

 :ةفردحلا) نمو .«ربطصا» :«ربصلا»

 نمو .«رهطظا» :«رهظلا» نمو ةترطصا

 نإ ليقو .(نيئاطلا ماغدإب) هد ا نرطلاو
- 

 فنططتو نم هنأل ,«طق» نم تفذح ءاطلا

0 
 :ةعاط

 . عمس :رظنا .«عمسا» بارعإ برعت

 :ةعاط
 ايديا ةروهشملا ةرابعلا يف برعت

 :هريدقت فوذحم لعفل ًاقلطم 23 «ةعاطو

 .ةرهاظلا ةحتفلاب اولي ,عيطأ

 ءاطلا

 :قاط

 لاين 4 نقاط. لمفاسوب وجت قا: برع
 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةبوصنم

 نأل كلذو .هيلإ فاضم ءايلاو .ملكتملا
 ترا: ءةفانضولا نب ًافيرطت نط ل'هةقاطو

 :ام لاط

 «ام»و «لاط» لعفلا نم ةّيكرم ةرابع
 نع ةيردصملا «ام» لصف ظحاليو .ةيردصملا

 يتلا ةفاكلا ةدئازلا ةيفرحلا ام سكعب «لاط»

 ام لاط كيحأو :وحن ..لعفلاب لصوت
 ردصملا .كداهتجا َةَّدم كبحأ :يأ «تدهتجا

 لوعفم بصن لحم يف «ام لاط» نم لوؤملا
 .هبف

 ا



 سم

 :املاط

 «لاط» يضاملا لعفلا نم بكرم ظفل
 هيلع تلخد يتلا ةفاكلا 8 ,ددما :ىتعمب

 بلط نع همك يأ) لمعلا نع هتنكف
 ايلمو) لعافلا نف اطرح راسو( لغات
 الاط» :وحن (.خلا ...امّرُتَك ءامّدَس .اذق
 :«لاط» :«املاط») «ةبسأنم ةجوز نع تئحب

 الو رهاظلا حتفلا ىلع ينبم .ضام لعف
 لهعفلا فك دئاز فرح :«ام» .هل لعاف

 نوكسلا ىلع بم ءلعافلا بلط نع «لاط»

 .(بارعإلا نم هل لحم ال

 :ارَط
 ةحتفلاب ةبوصنم لاح برعت .اعيج ىنعمب

 وحنو ؛نارَط بالطلا حجن» :وحن .ةرهاظلا

 :يمورلا نبا لوق

 نقلا نسا اننا لوقلا ليس
 و يي 68ه

 .ديدحتلا بعصيو ا ا

 قفط
 :يقأت

 أدتبملا عفرت :عورشلا لاعفأ نم ١-

 نوكي نأ اهربخ يف طرتشيو .ربخلا بصنتو

 ريمضل غفار مراسي اهلعف ةيلعف ةلمج

 قفط» :وحن ناو نع قراقم ىلخ :ءاهدسلا

 بلطلا

 رٍضام لعف :«قفط») «نودوعي نورجاهملا

 .رهاظلا حقفلا ىلع بم صقان

 واولاب عوفرم «قفط» مسا :«نورجاهملا»

 عراضم لعف :«نودوعي» .ملاس ركذم عمج هنأل

 لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم

 ىلع يىنبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا

 «نودوعي» ةلمجو ءلعاف عفر لح يف نوكسلا

 ربخلا يتأي الو .(«قفط» ربخ بصن لح يف
 دير لو ةليدع سبل ام فرقملا)“ ادردع كلا
 «ًاحسَم َقِفطَفظ :ةيآلا اًمأو .(ةلمج
 ةلالدل فوذحم اهيف ربخلاف .(77 :ص)

 ُحَسِي قفط :ريدقتلاو .هيلع اخس ردصملا

 اهراتشو ايهانف «قفط» لمعتو ايش

 .اردلصتمو
 ونت تي فل همن انزال رق خا

 «قفط» لعاف :«ديز») «حاجنلاب ديز قفط»

 .(ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 ينبم .رجحلا توص ةياكحل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 :بلطلا
 تقوب ليضاحي نوع رمآ .ءاغدتسا وه

 .صحف ريغو صح <ةايبتك وهو .مالكلا
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 هظفل ناك ام وه :ضحملا بلطلا -

 رمألا لمشيو .ةحارص بلطلا ىلع لدي
 .يبنلاو .رمألا :رظنا .ءاعدلاو يبنلاو

 .ءاعدلاو

 بلطلا ناك ام وه :ضحملا ريغ بلطلا
 لمشيو .مالكلا لالخ نم اقويتم هيف

 .ينمتلاو .ضيضحتلاو .ضرعلاو .ماهفتسالا
 .ضرعلا .ماهفتسالا :رظنا :يجرشلاو
 .بلطلاو .يجرتلا ,ينمتلا .ضيضحتلا

 ,«لعتفا» .«لفغفت» يناعم نم ءًاضيأ

 .«لعفتساوو

 ,ٍ ىبْطَو .ريج نإ نست : ةيجط ةفاخ

 .اميم فيرعتلا مال لاديإ يف لثمتت .دزألاو

 بيجي ةغللا هذهب قطن لوسرلا نأ ىوريو

 يف ُمايِصُما ٌريْما نم سيل» :اهب نيملكتملا دحأ
 شسلا ق ماعلا ربلا قم سلا ىأ هرتملا

 نر
 مزالم ظفل .ةداعسلاو ةننحلا ىعم

 فرح قلعتم الإ هراح نوكي هلو ,ءادتبالل

 ديم هفووطد)ا ةيمزعلل قولو وخلا نع
 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةّمضلاب عوفرم

 رسكلا ىلع ينبم رج فرحت ماللا :«نمؤملل»

 فودحم ربخب قلعت .بارعإلا نم هل لح ال

 رورجم مسا :«نمؤملا» .نئاك :هريدقت
 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 :اروط

 تكيسأرب ةراقأ لك او. :نوفنلا ل تود

 ًاقلعتم ةحتفلاب ًابوصنم نامز فرظ «أروط
 .«تكسأ» لعفلاب

 :اعوط
 :وحن يف ةحتفلاب ةبوصنم الاعب تيرم

 زوو .امئاط أ هاعّرط ةنرتلا لإ تنعم
 .ةحتفلاب ًايوصنم ًاقلطم الوعفم اهبارعإ

 :ًاليوط
 نم اليوط ٌتسلج» :كلوق وحن يف برعت

 ةحتفلاب ًايوصنم نامز فرظ بئان «تقولا

 .اليوط ًانامز تسلج :ريدقتلاو .ةرهاظلا

 تسلج :ريدقتب اقلطم الوعفم اهبارعإ زوجيو
 .اليوط ًاسولج

 رض



 باب

 :رهاظلا

 .رهاظلا مسالا :رظنا

 :نوُبظ وأ نوبظ

 ,نيكسلا وأ فيسلا ّدح وهو َةَبظ عمج
 عفري يأ .ملاسلا ركذملا عمجب قحلُم مسا
 بع برعيو .ءايلأب 85 بصنيو واولاب

 «ةريثك نيبظ تدهاش» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :«نيبظ»)

 .(لاسلا ركذملا عمتي, نعلم

 :فرظلا

 هيف لوعفملا وأ ,')"فرظلا :هفيرعت - ١

 ,ناكم وأ نامز ىلع لدي .بوصنم مسا

 كلذل) ءيشل ًءاعو ناك ام .لصألا يف ,فرظلا )١(

 .اه ةيعوألاك تراصف اهيف لصحت لامفألا نأل

 ءاظلا

 :نامسق وهو .'”دارطاب «يف» ىنعم نمضتيو

 فرظو اان 1 :وحن .نامز فرظ

 .«ةلواطلا مامأ تيل وخلا ناك

 فرظلاو مهبملا فرظلا - ؟
 .دودحم امإو مهبم اَمإ فرظلا :دودحملا

 ىلع لدت يتلا يه ةمهبملا نامزلا فورظو
 ,««تقو» :وحن .نيعم ريغ نامزلا نم ردق
 نامزلا فورظو .خلا ...«رهد» «نيح»

 .دودحم تقو ىلع لدت يتلا يه ةدودحملا
 ةانضاو .«رهش» «موي» ,«ةعاس» :وحن

 فورظو .حوبسألا مايأو لوصفلاو روهشلا

 ريغ ناكم ىلع لدت يتلا يه ةمهبملا ناكملا

 تي ةدارو .ةذامأ كسلا ”تاهملاك نعم
 ةيناكملا ريداقملا ءاسأكو .تحت .قوف .راسي

 ال «يف» ىنعم ناكملاو نامزلا مسا نمضتي مل اذإ )1١(

 هبلطي ام بسح ءابسألا رئاسك نوكي لب .ًافرظ نوكي
 :وحن .ريخو «ليمح انموي» :وحن .ًادتبم نوكيف .لماعلا

 ...«موصلا رهش ءاج» :وحن .العاف وأ «حرفلا موي اذه»
 .خلا

 فر



 ناكملا فرظ نامزلا فرظ

 فورظ اَمأ .خلإ ...خسرف .رتموليك وحن
 ناكم ىلع لدت يتلا يهف ةدودحملا ناكملا

 ...«ةسينك ءدجسم ؛ةسردم .راد» :وحن ا

 .خلا

 نع بوني :فرظلا نع بوني ام - *

 ءايشأ .هيف لوعفم هنأ ىلع بصنُيف .فرظلا
 :اهمهأ .ةّدع

 تيشم» :وحن .فرظلا ىلإ فاضملا -

 :وحنو ,«...هفصن وأ هضعب وأ راما لك

 .«رهظلا برق ٌُتسلج»و هرجفلا َّنش ٌترس»
 .«راهنلا ََ يعلو

 البلت تف :وحن ,هتفص

 .«ةعماجلا و تسلجر»و

 وحن .ةراشإلا مسا -

 .«مويلا

 فاضملا وأ فرظلاب زيمملا ددعلا - د

 :وحنو عانت ناقيزا ترن 0 ,هيلإ

0 

 و

 اده تثتمص)» :

 . مايأ ةثالث تشرشل

 ,فرظلا ىنعم نمضتملا ردصملا - ه

 كترظتنا»و .«رصعلا ةالغ كتئج» :وحن

 .«نيتحفص ةباتك

 ,اهيف ادتقسوت ةعومسم ظافلأ و

 اهنيمضت ىلع نامزلا فررط تعنت اهويصتب

 اًنظدو ,(«بهاذ كنأ اًمحأ» :وحن ,«يف» ىنعم

 .«قداص كنإ كش ريغ»و ,«مداق كنأ 0

 :فورظلا نم ينبملاو برعملا - 4
 ةروصحم اظافلأ الإ ةبرعم اهلك فورظلا
 .فأ ,سمأ :اذإ .ذإ هنآلا ة هو كس تيان
 .ٌبسح مث ءانيب ءانيب دعب َنيأ .نابأ
 ا لع ءاثير .ثير نود .امثيح تع

 .ىتم .امل ,ندل .ىدل ءانقيك فك طق ,لبق

 ءاسأ نم ٌعِطق امو .انه 23707

 .هتدام يف الك رظنا .تسلا تاهجلا

 ربغو فّرصتملا فرظلا-ه

 ريغو فّرصتم :ناعون فورظلا :فّرصتملا
 قرافي ىذلا وه فّرصتملا فرظلاو .فّرصتم

 .العاف نوكيف .اههبشت ال ةلاح ىلإ ةّيفرظلا
 ,هب الرغم وأ .« سيمخلا موي ءاج» :وحن

 ةوخنا أدتيِم وأ .«كمودق مد ثيبعاو :وحن

 هذه» :وحن ءأربخ وأ « ٍموَص رهش رهشلا»
 :وحن .هيلإ افاشن وأ ةناعجالا ةعان

 ريغ فرظلا امأ .«راهن فصن ريع

 «طق» :وحن .ةيفرظلا قرافي الف فّرصتمل
 :كلوقو طق هتلعف ام» :كلوق يف ا

 6 هلعفأ الرج

 رظنا :فرظلا هب قلعتي ام-ة5

 .ةلمجلا هبش قيلعت

 :ناكملا فرظ .نامزلا فرظ

 .فرظلا :عجار
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 :ةيفرظلا

 ,ماللا .ىلإ .نم :رجلا فورح ىناعم نم

 ف الك رظنا .دذنم دم «نع .ىلع يف .ءابلا

 .هتدام

2 

 :لظ
 :يتأت

 أدتبملا عفري ًاصقان ًايضام العف - ١

 هريخب همسا فاصتا ديفيو .ربخلا بصنيو

 ٌديز لظ» :وحن .راهتلا تقو :يأ .لظلا تقو
 ٍضام لعف :«ْلَظد) «هراهت لاوط ٌسردي
 «لظ» مسا :«ديز» .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم

 لعف :«سردي» .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم'

 ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 :«لاوط» .«لظ» ربخ بصن لح يف «سردي»

 قلع نه اللا ةحيقلاب ةجوتفتم فر ظقاب

 فاضم :«هراهن» .فاضم وهو .«سردي» ب

 ءاطاو .فاضم وهو ةرسكلاب رورحي هيلإ

 ٌرج لحم يف رسكلا ىلع بم لصتم ريمض
 الف .«راص» ىنعمب لو قأَت دقو .اةفاسألاب

 أدتبملا عفر يف ةلماع ىقبتو ٠ ,اًدّدح أتقو ديفت
 مهقانعأ تلظن» :ةيالا وحن .ريخلا بصنو

 .(5 :ءارعشلا) #«نيعضاخ اه

 وأ ماد ,ىنعب تناك اذإ .اّمات العف - ؟

 مو ّيقب :ىنعمب «ءاخرلا ٌلظ» و هرمتسا

 حتفلا ىلع بم .ضام لعف :«لَظ») .بهذي
 عوفرم «َّلَظ» لعاف :«ٌءاخرلا» .رهاظلا
 .(ةرهاظلا ةمضلاب

 ريمض عم لاقي هنأ ةظحالملاب ريدجلاو
 وحن ءْتْلِظَو ,تلَظَو ءتْللَظ :كّرحتملا عفرلا
 :ةعيب ر يبأ نب رمع وق

 افتقار موي تاد اهيف تلَظ

 الخ ٍهِف لَه لزَنملا لأسأ

 د

 :ّنظلا
 نيليلد دحأ بلغت وه ناحجرلا وأ ّنظلا

 ريصي ثيحب .رومألا نم رمأ يف نيضراعتم

 رمألاف .نيقيلا ىلإ برقأ بلاغلا ليلدلا

 برقأ هنكل .نيقيلاو كشلل لمتحم حجارلا

 لاعفأ رظناو .كشلا ىلإ هنم نيقيلا ىلإ
 .؟ مقرلا .«اهتاوخأو ْنَظ» يف ناحجرلا

 :يتأت
 ربخلا يف ديفتو .بولقلا لامفأ نم ١-

 ,ناحجرلل اهنوك بلاغلاو .نيقيلاو ناجحا

 ,ضام لعف :(تسظ») ءاحسا#ا اذيازا تقلظو
 عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع بم

8 



 اهتاوخاو ّنَظ

 مضلا ىلع بم لصتم ريمض ءاتلاو .كّرحتم

 لوأ هب لوعفم :«أديز» .لعاف عفر لح يف
 لوعفم :«احجان» .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 دست دقو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ناث هب

 وحن .اهيلوعفم ٌدَسَم اهربخو اهمساو «نأ»

 :ةرقبلا) 4م وقالم مهنأ نونظي» :ةيالا

 اهمساو هند نم لوؤملا ناكل 1١(.

 .(«نظ» يلوعفم كعمل اهريخو

 هب الوعفم بصنتف ا :ىنعب - ١

 .همهتا :يأ «أديز يضاقلا َّنَظ» :وحن .ًادحاو

 بيغلا ىلع ٌرُه امو» ةءارق يف ةيآلا هنمو

 ةءارقو .مهتمب :يأ (؟6 :ريوكتلا) «نينظب
 .اهيف دهاش ال .ليخبب :يأ .نينضب :صفح

 .«ديزب يضاقلا ّنظ» :لاقيو

 :اهتاوخأو َْظ

 بصنت خخئساون ىه :اهفيرعت - ١

 .ربخو أدتبم امهلصأ نيلوعفم
 :ناعون اناوخلاو «نَظ» :اهاعون - "

 اهيناعم يتلا يهو ,بولقلا لاعفأ - أ

 بولقلا لاعفأ نم اندوصقمو .بلقلاب ةمئاق

 :ماسقأ ةعبرأ وهو ,نينثال ىدعتي ام انه
 :هلاعفأو ءانيقي ربخلا

 .ىردو ,(ملعا :ىنعم ) 0 ل ,دجو

 :هلاعفأو .اناحجُر ريخلا يف ديفُي ام - ؟

 ىف ديفي ام - ١

 هنوك بلاغلاو .نيهجولاب دري ام -
 .لاح بيف نط :ةلاسضار .ناحجرلل

 هنوك بلاغلاو .نيهجولاب دري ام - غ

 يف لعف لك رظنا .ملعو :ىأر :هالعفو .نيقيلل

 .هتدام

 .لعج :يهو .رييصتلا لاعفأ - ب
 نقل راق ادع ,ذختا ةكرت هدر

 ,لاعفألا هذهو .هتّدام يف لعف لك رظنا

 ردصملا ىلع لخدت ال ,بولقلا لاعفأ فالخب

 اجهنتسا) انهيلوصتسو هاو نحب لوؤملا

 3 .هلعافو لعفلاو «نأ» ىلع الو .(اهريخو

 هرضوا نسي تناك 1150 تلت يح

 .ليوحتلا ىلع ةلادلا

 .لامعإلا ثيح نم اهماكحأ - '*
 ةثالث لاعفألا هذه :قيلعتلاو .ءاغلإلاو

 :ماكحأ

 يف وهو .لصألا وهو .لابعإلا -أ
 ..«أعفان قدصلا تدجو» :وحن .عيمجلا

 اظفل لمعلا لاطبإ وهو .ءاغلإلا -
 ًادتبملا نيب هطسوتب لماعلا فعضل ءالحتو

 را دلع كل وسلا
 ءانلإ و 0تدجو مىان ىدنعلاو هوست :ءايتع

 ب 0 ربخلاو أدتبملا نع رخأتمل
 ا و

 ال ًاظفل لمعلا لاطبإ وهو ,قيلعتلا -

 يف نوكيو .مالكلا ردص هل ام 00

 ره



 :ايتم» .ءاششأ ةدع

 ذدقلو» :ةيآلا وحن .ءادتبالا مال -
 نم ٍةَرِخآلا يف هل ام هارتشأ نمل اوملع
 ٠١7( :ةرقبلا) .07 قالخ

 :ديبل لوقك ,مسقلا مال -

 قمم ينال تبلغ .دقلو

 "”انيياهس نقيطق ال" اياننلا نإ
 ُتملع دقل» ةيآلا وحن .ةيفانلا «ام» -

 .(10 :ءايبنألا) #«نوقطني ٍءالؤه ام

 يف ناتعقاولا ناتيفانلا «نإو»و «ال» -
 :وحن .ردقم وأ هب ظوفلم مسق باوج

 .«ديمتلا كلو: دقن ندكلا هل هاو تفلغات

 .«هتسارد ىلع ٌبِظاوم ٌديز ْنِإ تملع»و
 فرح ضارتعاب كلذو ,ماهفتسالا -

 :ةيآلا وحن ,ةلمجلاو لماعلا نيب ماهفتسالا

 «نودَعوُت ام ٌديعب مأ ٌبيرقأ يردأ نإو»
 ةلمجلا يف نوكي نأب وأ 3٠١9(. :ءايبنألا)
 :ةيآلا وحن .«ّيأ» ك ةدمع ماهفتسا مسا

 :فهكلا "4 ىصخأ َنيَبْرحلا يأ مَع
 نيذلا ُملْعَّيسو» :ةيآلا وحن ,ةلضف وأ ١(

 يف هل ام» هٌربخ .أدتبم «نم» .(١٠؟ :ةرقبلا) )١(
 لحم يف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو .«قالخ نم ةرِخآلا

 .بصن لح يف «يتّينم نيتأتل» ةلمج (1)
 لحب يف ينبم ماهفتسا مسا «ّيأ» ١١( :فهكلا) (؟)
 أدتبمللا نم ةلمجلاو .هربخ «ىصحأ» ةلمجو .أدتبم عفر

 اهتاوخاو نظ

 :ءارعشلا) 2©#نوبلقني بّلقْنُم ّىأ اوملظ

/311). 

 لاعفألاب ناصاخ قيلعتلاو ءاغلإلاو

 .(©0طقف ةفّرصتملا ةّيبلقلا

 ءاغلالاو قيلعتلا نيب قرفلا -
 نع ءاغلإلا فلتخي :كلذ ىلع ينبني امو

 ىغلملا لماعلا نأ امهوأ :نيهجو نم قيلعتلا
 امأ .لحملا يف الو ظفللا يف ال لمعي ال
 :ظفللا نوف لخملا ىف :لمعيغ :قلعملا :لئاعلا

 ريثك لوق وحن ءبصتلاب فطعلا زوجي كلذلو
 :ةَرع

 اكُبلا ام َةّرع لبق يردأ تنك امو

 هلاٍتّلوت قح بلقلا ٍتاعجوم الو

 لامهإلا بجوي قيلعتلا ببس نأ امهيناثو
 ببس اَمأ .لامعإلا هعم زوجي الف ءاظفل

 .لامهإلاو لابعإلا هعم زوجيف .ءاغلإلا

 زوجي ابك ,«عفان ٌتدجو قدصلا» :زوجيف
 .«اعفان تدجو قدصلا»

 يف لاعفألا هذه فيراصت - 6

 لحن يف «نويلقني» ةلمجو .قلطم لوعفم «ّيأ» (4)

 ّبَع :امه نيلعف الإ ةفّرصتم اهلك بولقلا لاعفأو (0)
 رييصتلا لاعفأو .رمألا ةغيص نامزلي نيذللا 30

 .يضاملل مزالملا «ّبمو» الإ اضيأ ةفّرصتم
 هبصن ةمالع) بصنلاب «تاعجوم» رعاشلا فطع (7)
 .«اكبلا ام» هلوق ىلع (ملاس ثنؤم عمج هنأل ةركلا

/ 



 ا
 فيراصتل :قيلعتلاو ءاغلإلاو لامعإلا
 .لابعإلا نم اهسفن لاعفألل ام لاعفألا هذه

 ادت نظأ» :وحن .قيلعتلاو .ءاغلإلاو

 .«أديفم ملعلا كوخأ ٌدجاوأ»و .«ًاحجان'

 لعافلا مسال لوأ هب لوعفم «ملعلا»)
 .(بوصنم ناث هب لوعفم «أديفم» .«دجاو»

 فذح زوجي :نيلوعفملا فذح -5

 ليلد دوجوب ءاراصتخا بولقلا لاعفأ يلوعفم
 مكواكرش نيآ» :ةيآلا وحن «انهيلع لذي
 وحن فنالثن_ وأ ٠14 نومعزت منك نيذلا

 ."«نوملعت ال ُمتنأو معي ُهللاو» :ةبآلا

 ليلد دوجو طرش نيلوعفملا دحأ فذح زوجيو

 مهنومعزت متنك نيذلا :ريدقتلاو 5١(. :ماعنألا) )١(

 .ءاكرش

 .ةنئاك ءايشألا ملعي :ريدقتلاو .(77 :نارمع لآ) (؟)
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 .ةرانغ لوق وحن .هيلع لدي

 هريغ ينظت الف تَرَ دقلو

 مّركملا تحملا هلربف ينم

 .اعقاو هريغ ينظت الف :يأ

 :لصألا) ضفاخلا عزتب ويضم مسا .«انه
2 0 

 :هريدقت فوذحم ربخب اقلعتم (انه كنأ ينظ يف

 يف «انه كنأ» نم لوؤملا ردصملاو ,دوجوم

 .ًادتبم عفر لح



 باب

 :دئاعلا

 عجرم هل ريمض لك ىلع قلطي فصو
 :كلوق يف «هتبنجت» يف ءاطا وحن .هيلع قباس

 رس اه داللاك هييستم ندكلا تفرض
 .هيلع دئاع وهف .«بذكلا» ىلإ عجري

 :ةلصلا دئاع

 )١(. لوصوملا مسالا :رظنا

 : جاع

 لع قيم ةقاثلا نيرا :توضا مبا
 ةنارغالا نمل ليغ ةل ردكلا

3 

 :الجاع

 نامز فرظ بئان برعت .«اعرسم» ىنعمب

 .«الجاع كروزأس» :وحن يف ةحتفلاب ابوصنم

 نيعلا

 يددرتا ردع فرت ندم ةقلت قو
 لجاعلا ٌديز بلط» :وحن .مالكلا يف اهعقوم
 هب لوعفم :«لجاعلا») «لجآلا كرشتو

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 عفري .راص :ىنعمب .ًاصقان ًايضام العف - ١
 نانبل داع» :وحن .ريخلا بصنيو أدتبملا

 قبم صقان .ضام لعف :«داع») «أرهدزم
 «داع» مسا :«نانبل» .رهاظلا حتفلا ىلع
 ريخ :«ارهدزم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «داع»

 ,«راص» ىنعب نكت مل اذإ .اًمات العف - ؟

 لعاف :«ديز») «رفسلا ّنِم ٌديز داع» :وحن

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ةداغو

 :ةوخأ



 اعاع

 :اعاع

 وأ ماعطلا ىلإ زعاملا ةوعدل توص مسا

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم .بارشلا

 :لقاعلا
 نم ناك نم .ةاحنلا حالطصا يف وه

 لمشيف .ةكئالملاو نيّيمدآلاك لقاعلا سنج

 .لفطلاو هلقع دقف يذلا نونجملا

0 

, 0)١( 

 ا بستم برعيو ,ءايلاب رجيو نيسلو واولاب

 «نيملاعلا 2 هللا نإ» :وحن .ةلمجلا يف هعقوم

 هنأل ءايلاب رورجي هيلإ فاضم :«نيملاعلا»)

 : رانا نك الا هع علي

0 
 .(عوبسأ :رظنا) «عوبسأ» بارعإ برعت

 فرظ «ماع») .«برحلا ماع د دلو» :وحن

 نم سناجتم عومجم لك وه «ملاع» ةملكف )١(
 لمشت يهو .تابنلا ملاعو ناويحلا ملاعك تاقولخملا

 ةملك نأ نيح يف .هريغو لقاعلاو .ثنؤملاو ركذملا
 .بلاغلا رّكذملا ىلع الإ ّلدت ال «نوللاع»
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 .(«دلو» لعفلاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز

 :َل وأ ًاماع
 هتفداص» :كلوق لثم يف برعُي بيكرت

 نامز فرظ «أماع» :يلاتلاك «لوأ ًاماع
 لمفلاب قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 ,ةحتفلاب بوصنم تعن :«لوأ» .«هتفداص»

 نزوو ةيفصولل فرصلا نم عونمت وهو

 «لز  اماغ هيفداصال تلق اذ ..4لهقأو
 ًاماع. هتفداض :ريدقتلاو ءافرظ «الوأ» تيرعأ
 .(انماع لبق

 :ةماع

1 
 تقبس اذإ كلذو .اّيونعم "”ديكوت -

 .هيلإ عجري ريمض ىلإ تفيضأو 0 75

 :وحن ٠ .اهدكؤم بح ءرإ بصننت وأ عفرتو

 ديكوت :هاهتماع») «اهتماع ٌفُحصلا ٌتأرق»

 «اه» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ةيهتناتع موقلا داغن# حتر: :(ةفاضإلاب
 :وحنو :(:ةمصلا عوفرم ديكوت :مهتماع»)

 يف ام وأ عمجلا لماك لومش ديكوتو ميمعتلا هب داري ٠(
 .همكح

 .عج مسا وأ .ًاعج الإ دكؤملا اذه نوكي ال (1)

 فلل



 :«نهتماع») ''«نهتُماع تابلاطلاب ٌتررم»

 (...ةرسكلاب رورحج ديكوت

 ةيوصنم (نيعمتجم :ىنعمب) الاح - ؟

 دعب تتأو تركن اذإ كلذو .ةرهاظلا ةحتفلاب
 اع بالطلا ءاج» :وحن .عمج

 ردضم لإ تفسأ |3! اقلطي اليمد#

 .ةداهحجألا ماع: تذهعجاو وجت: لتقلا

 3 كلاود ةلمفلا وا اهين رح يعم
 وحن .ةقباسلا عضاوملا ريغ

 ةْمضلاب عوفرم ربخ :«ةماع») «بالطلا
 «نيدهتجملا ةماع ٌتأفاك» :وحنو .(ةرهاظلا

 .(ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ةماع»)

 ا ءالؤه» :

 :لماعلا

 ,ظفللا يف رثؤي ام وه :هفيرعت - ١
 وأ ازور وأ عوفر وأ .ايوضت هلعجيف

0 
 ثيح نم .لماوعلا :هعاونأ -5

 :ماسقأ ةثالث .اهمدعو اهتلاصأ

 ءاهنع ءانغتسالا نكمي ال ةّيلصأ -أ

 فورح ضعبو .مزجلاو .بصنلا فرحأك
 ...لاعفألاو .رجلا

 ءانغتسالا نكي يتلا ٍيهو ةدئاز - ب

 اهفدح ىلع ًايلاغ يرتب. نأ ريغ قم اهنغ

 .دكؤملا قياطي «ةّماع» قحاللا ريمضلا نأ ظحال )١(

 بتكت أ ظفلت نأ نود

 عزانتلا لماع

 رجلا فورح ضعبك .دوصقملا ىنعملا داسف

 ىقاب نم امههريغو «نم»و ءابلا لثم .ةدئازلا

 ها الن سس ءيجت ال يتلا فورحلا

 .هديكوتو .ىنعملا ةيوقت درجمل

 ضعب يف رصحنتو .ةدئازلاب ةهيبش - ج

 نود .ةديدج يناعم يدؤت يتلا رجلا فورح

 .رجلا :رظنا .قلعتم ىلإ اهرورجم عم جاتحت نأ
 .68و 4 مقرلا

 .همدعو قطنلا يف اهروهظ ثيح نم .مسقنتو

 :نيمسف

 قطنلا يف رهظت يتلا يهو ,ةيظفل -أ
 .ةقباسلا لماوعلاك .ةباتكلاو

 لقعلاب كردت يقأ' يهو ,ةيونعما - ب

 «ءادتبالا» اهنمو .بتكت

 بصاونلا نم رجا 0 ىدذلا

 يتلا يه تسيل لماوعلا هذه نأ قحلاو

 لعفي يذلا امنإو رت وأ ,بصنت وأ ,عفرت

 ةاحنلا نكل .هريغ نود ملكتملا وه كلذ

 ,رجلاو مزجلاو بصنلاو عفرلا اهيلإ اوبسن

 :بارعألا :تاكرف لإ ةدعرلا اهأل

 :عزانتلا ةلماع

 )١(. عزانتلا :رظنا

6١ 



 هاع

 :هاع

 رسكلا ىلع ينبم لبإلا رجزل توص مسا
 .بارعإلا نم هل لح ال

 :ديدابع

 انا ياوعأ ”تنرتصتو هديا ١
 .ديدابأ

 :ةرابعلا

 بسح اهنيب اهيف طبارتت رثكأ وأ ناتملك

 .ناعم نم سفنلا يف ام نيبي يذلا مالكلا

 :اثبع
 فوذحم لعفل :."'اقلطم ًالوعفم برعت

 يف ,ةرهاظلا ةحتفلاب أبوصنم ,ثبع :هريدقت

 .«ينطو لالذإ ًاثبع ودعلا لواح» :وحن

 :هدمتع

 .عوبسأ :عجار .«عوبسأ» بارعإ برعت

 ...ابئاخ وأ الشاف

* 
 سما ص

 :ابجع

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .بجعأ :هريدقت

 :يتأت

 رخل و نيف ,نلظلا لاففأ نماليفحا

 بصنتو .فيرصتلا ةّمات يهو .ًاناحجر
 معمل ْدَع» :وحن .ريخو أدتبم امههلصأ نيلوعفم

 هنيقب مب نال لوف وهن: هواحجلا اديز
 ىنغلا يف ككيرش لوما دع الف

 .مْدُعلا يف كككيرش ىلوملا اثكلو
 .«ىصحأ»و «بسحا» ىنعمب ا

 ءادحاو هب 00 بصني

 .«ىمهارد

 تا :وحن

 مس سجس

 :ادع

 :يتأت

 بصني .فّرصتم ريغ ًايضام العف - ١
 ره ريع هلعاف نوكيو .هدعب ىنثتسم

 ردتعم لع هرمي لسألا فالح لع ايرخو
 َحمجن» :تلق اذإف .هيلع مدقتملا لعفلا
 مهخاجن ادع :ينعي .«أديز ادع ٌبالطلا
 .ًاديز

 ال نوكشلا لع افندي قرع ثلا



 اهمّدقتت مل اذإ كلذو .بارعإلا نم هل لح

 ادع ٌبالطلا حَجبنت» :وحن .ةيردصملا «ام»

 ةلاحلا هذه يف عيطتسن اننأ ظحاليو .«ديز

 :فرضتق ريغ ايام ًللعف «ادع» رابتعا

 يف امك .قئثتسم هنأ ىلع اهدعب مسالا بصننف
 .هانركذ يذلا لوألا اههجو

 اذإ كلذو .""ًابوجو ًايضام العف - '*

 ٌبالطلا حّجن» :وحن ,ةيردصملا «ام» اهتمّدقت

 بوصنم ىنثتسم :«اديووب) «أديز أدع ام

 :رعاشلا لوق وتو( ةرهاظلا ةضتفلاب

 يننإف ينادع ام ىمادنلا 0

 علوم يميدن ىوهم يذلا لكب

 ةبوصنم لاحب اهدعب ام عم «أم» لوز
 سابلا نصحت تكلف اذاق :بوضتم:فزظيروأ

 ٌسانلا رضح :ليوأتلا نوكي «أديز ادع ام

 تقو سانلا رضح وأ اذن نيزواحي

 اذ مهتزواحي

 : ىنعمب أمات 0 انام د

 يف ديز ادع» :وحن .ودعي :هعراضم .ضكر

 عوفرم «ادع» لعاف :«ديز») «بعلملا

 .(ةرهاظلا ةمضلاب

 لوألا هجولا نع بارعإلا نم هجولا اذه فلتخي )١(
 يف امأ .فّرصتم ريغ العف الإ نوكت ال انه «ادع» نأ يف
 اهرابتعا زوجيف .«ام» اهمّدقتت مل اذإ يأ .لوألا هجولا

 رجي رج فرح اهرابتعا زوجيو .هدعب ىننتسملا بصني العف
 .يناثلا هجولا يف انحضوأ اك .هدعب مسالا

 ددعلا

 ددعلا

 مقر ىلع لد ام وه :هفيرعت - ١
 .دودعملا

 ًٍلصأ :ناعون ددعلا :هاعون - "

 ةّيمك لع لد اه وه ةلضألا ةدفلاوب .ةييترتو

 اني وهف. نيكرلا ددعلا اَمأ ,ةدودعملا ءايشألا

 06 ؛لّوألا لاتدو :ءايشألا تتر لغا لد

 لاثمو .نورشعو ةثالث ,نوعست ءرشع ةسمحخ

 :نورشملا نقع. :نسماتملا .ةيبازلا ::قاتلا

 .نوثالثلاو سماخلا

 ١ :يلصألا ددعلا عاونأ - *

 دادعألا لمشيو .درفم :عاونأ ةعبرأ ّيلصألا

 فلألاو ةئملا عم ةرشعلا ىلإ دحاولا نم

 لمشيو .بكرم ....رايلملاو نويلملاك امهلاثماو

 .رثع ةعست ىلإ رشع دحأ نم دادعألا

 ,نوعست ...نوثالث ءنورشع :يىهو .دوقع

 ةعست ىلإ نيرشعو دحاو نم فوطعمو

 .نيعسنو

 :نينثاو دحاو :نيددعلا مكح - ع

 عم ناثئؤيو ركذملا عم كاركذي قاددعلا ق

 داو ءارغاو عار لسرج أ لوك كولا

 ."”ناتنثا ناتأرماو نانثا نالجرو

 فلألاب عف ريف .ىنثملا بارعإ رعي . نانثا ردعلا )9

 تعي ارم ا ناتثا نالحر رم : وحن .ءايلاب رخو كيف

 .«نيتنثا

 ع”



 ددعلا

 إ نم ىلإ ةثالث نم درفملا ددعلا مكح - ه
 0ع

 :لوقتف ثنؤملا دودعملا عم ركذيو .ركذملا

 :لاعر ' "هين انتو :تاقووب كالو نقك ةناذلكو

 ددعلا دعب مسالا نوكيو ,29«تاماح ةسمخحو

 .ةفاضإلاب ًارورحي درفملا

 .نويلملاو ,فلألاو ؟'”ةئملا مكح - ١

 عم دحاو ظفلب ىقبت دادعألا هذه :رايلملاو

 دودعملا عم ددعلا اذه كني :

 ةنكاسو .درفملا يف ةحوتفم نوكت «ةرشع» نيش نإ )١(
 يهف «رشع» نيش امأ .بكرملا يف ةروسكم وأ ةحوتفم وأ

 :يكرملا ىف ةحوتفمو'ورقملا يف ةتكاس
 يف ءاتلاو ءايلا هتمزل .ًاثنؤم «نايث» ددعلا ناك اذإ )0
 :لوقتف .ةحيحصلا ءابسألا بارعإ ضرعاَو ,هلاوحأ لك

 ةينامثب تررمو .دالوأ ةينابث تيأرو :لاعو ةيناث ةاعو

 تبثث انئإف .هزييق ىلإ ًافاضم ًاركذم ناك اذإ اَمأ .«خويش

 مسالا بارعإ هبرعنو .ءاتلا فذحنو .هرخآ يف ءايلا

 اذإ هرخآ يف ءايلا ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب يأ .صروقنملا

 هرخآ يف ءايلا ىلع نيتردقم ةرسكو ةمضبو .ابوصنم ناك

 .تايتف ينامث ءاج» :وحن .ارورحجم وأ ًاعوفرم ناك اذإ
 اذإ اًمأو .«تايتف ينائثب ٌثررم .سرادم يامن ٌتدهاش

 ءاضيأ صوقنملا بارعإ برعُيف .فاضم ريغ ًاركذم ناك
 ءاج» :وحن .رجلاو عفرلا يتلاح يف هءاي فذحن اننإ ىأ

 نم تررمو .يناث ءاسنلا نم :تيأرو :نامث ءاسنلا نم

 .«نامب تايتفلا

 'نوكي ال ريكذتلا وأ ثينأتلاب ددعلا ىلع مكحلا نإ (5)
 امنإو .ًاعمج دودعملا اذه ناك اذإ دودعملا ظفل ةاعارمب

 «تامامح ةسمخ» :انلق كلذل .هدرفم ىلإ عوجرلاب نوكي

 :كنوق (تامامح) دودعملا نأ عم «ةسمخ» ددعلا ثينأتب

 50 هما :وهو .دودعملا درفم نأل كلذو

 اهزييمتل «ةئام» فلألاب ادق بتكت «ةئملا» تناك (4)

 ًابرفم اهزييق نوكيو .ثنؤملاو ركذملا
 .2 ءارورحب

 .«ةفرو رايلمو ملق نويل رفد

 درفملا هدفلا  لوخ :تاظحالم- ك7
 عم ددعلا ثينأت طرش نإ -أ :هزييمو

 ىلع همدقت وه .ثنؤملا عم

 - ©. و

 ةئمو باتك فلأ تيرتشا» :وحن

 هريكذتو .ركذملا
 تايجرلا وودصق هنع رحأت اذ[: ان1 ةدردمي
 ,«ةثالث وأ ًاثالث تاذيملت ٌتدهاش» :وحن
 .لضفأ دي اغلا ةاعارم ّنكل

 نيزييمتب درفملا ددعلا ا 0

 يف يعور .ثنؤم رخآللاو رك اههدحأ

 :وحن ءاههنم قباسلا هريكذتو ددعلا يأت

 تايتف عبسو .تابلاطو بالظ ةتس ثتدهاش»

 .«نايتفو

 ,ظفللا ثنؤم ركذملا ملعلا ناك اذإ - ج

 ثالث ءاج» :لوقتف .هثينأتو ددعلا ريكذت زاج
 لضفألا نمو .«تازمح ةثالث وأ .تازمح

 .ددعلا ريكذتو ظفللا ةاعارم
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 طباوضلا لعفب سابتلالا نما دقف نآلا اَمأ .«هنم» نم

 :كلذل .ةّيباتكلا

 .ةئم :اذكه اهتابنتكو
 لوقك .بوصنم درفمب «ةئملا» زييق ليلقلا نم (0)

 :رعاشلا

 ًاماع نيتنم ىتفلا شاع اذإ
 ءنهتلاو ةتاذلتلا بحت دقن

 ةيآلا هنمو .رورحي عمجب اهزييق ليلقلا نم كلذك

 ١6(. :فهكلا) «نينس ةئمثالث مهفْهك يف اوثبلو»

 راصتخالاو قطنلا ةاعارم لضفألا نم
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 كن يورك دنا اق : ةواقحلا ناك اذا ع
 تدهاشو.: قوقتف ةكتاتو:ىدفلا قفزت ا
 .«رقبلا نم ثالث وأ ,رقبلا نم ةئالث

 لثم .سنج مسا .دودعملا ناك اذإ - ه

 لثم .ّىعمج سنج مسا وأ .«طهر» .«موق»

 راس ةنيصلا ةاعا رق وهون مم كت نلطلو

 حالص وأ ثينأت وأ ريكذت نم هيلع امه امو

 مع ددعلا :تيناتا لع .ملطا دقو .قيرمألل

 0 ا
 «طبلا» عم هثينأتو هريكذت ىلعو (طهرلا نم

 وحن .«لخنلا»و
 نم ةتسو لخنلا نم تس .طبلا نم

 .«لخنلا

 ةسمخ وأ طبلا نم سمحخ» :

 مسأ وأ عمج مسا دودعملا ناك اذإ -

 :وحن .«نم» ب هرج بلاغلاف ,ٌيعمج سنج
 ةفاضإلاب رجلا امأ .«اوئفوك شيجلا نم ةثالث»

 ةعستت ةنيدملا يف ناكوإ :ةيآلا هنمو .ليلقف
 .(68 :لمنلا) «طشر

 دحأ نم) بكرملا ددعلا مكح -4

 نم لوألا ءزجلا :(رشع ةعست ىلإ رشع
 دب كري هريضلا# غدير: يك رم .نالنلا
 يناثلا ءزجلا اَمأ .ثنؤملا عم ركذيو ركذملا

 1 ا
 .رشع ينئاو رشع دحا ادع ام 0

 .ركذملا عم ناركذُي امهنم نيءزجلا ن
 .العي رشع دحأ» :وحن ,ثنؤملا عم 0

 ددعلا
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 اتنثا .ًارلق مع انثا ,ةملعم ةرشع ىدحإ

 ةرشع ىناث ءالجر ّرشع ةثالث ,ةاحمم ةرشع

 61 ها

 نوكي :بكرملا ددعلا بارعإ - 4
 يف ايئاد حتفلا ىلع نيّينبم بكرملا ددعلا اءزج

 هرج لحم يف وأ .بصن لح يف وأ .عفر لح
 ناشميو .بارعإلا نم ددعلا عقوم بسح

 نإف 0 هناوبربع انثا محلا اده نم

 ها امأ ؛ءايلاب ردع تقو .فلألاب

 لاق ذإ» :ةيآلأ وحن .حتفلا ىلع اينبم ىقبيف

 رشع ّدحأ تيار فإ تبأ اي :ةينأل فسؤب

 تدهاكو :وحنو .(غ :فسوي) (١١ي...ًابكوك

 هارم هرسع يس أ | ةرشع ,جنثا

 بكرملا ددعلا زييمت مكح ٠3٠-
 0 بكرم ا ددعلا زييع نوكي :هتعلو

 ددعلا' يي تدت امأ قيبق هنأ لع ابوضنن

 ظفلل ةاعارم دارقألا دفا ةوموفءوك لا

 ةاعارم اعمج نوكي نأ هيف زوخ اك :توعنملا

 لحم يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم مسا «رشع دحأ» )١(

 ةقللاب بوست بع ءاكرك# يب لمت يضل
 .ىنثملاب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم «يتنثا» (1)
 «ًاطابسأ ًةرشع يتنثا مهانعطقو» ةيآلا امأ (؟)
 ضاع نم لعب «اطابسأو ةملكف -١11( :قارعألا)

 ةقرف ةرشع ىتنثا :ريدقتلاو .فوذحم زييمتلاو «ةرشع

 هدشلا كذل اريثق ءاطاساو ملك تناك و ذإ طابا
 .ركذم «طبس» نأل .بكرملا
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 ددعلا

 ًاذيملت رع ةشيرا تأفاك» :وحن .هانعمل

 .«نيدهتحجي وأ - ًادهتحي

 يف ٌحصي :بكرملا ددعلا ةفاضإ - ١
 يتنثاو رشع ينثا ادع ام - بكرملا ددعلا

 ىلا هتفاضإو ,هزييع نع ءانغتسالا -

 رشسع ةسمح يىيدنع» :وحن ,هقفحتسي ءيش

)1 
 ا“ لع

َّ 

 ىلإ نيرشع نم دوقعلا زيمم - ١
 دودعملا ْنِإ :اهدودعم عم اهمكحو نيعست
 ددعلا امأ .ًابوصنم درفت وك هرئفلا مب
 .ثنؤملاو ركذملا عم دحاو ظفلب ىقبيف .هسفن
 عفري يأ .ملاسلا ركذملا عمج عمج بارعإ 50

 رفاس» :وحن .ءايلاب ع بصنيو ,واولاب

 :وحنو (؟!«ةأرما نوثالثو الجر نو رشع

 نيسمخب نوري اًيبص نيعبرأ تدهاش»
 .("7«ةاتف

 ىقبي نأ امإ .فاضملا بكرملا ددعلا يف نآزجلا )١(

 ,زجعلا ٌبرعن نأ امإو .قباسلا لثملاك .حتفلا ىلع امهؤانب
 ,لوألا برعُي نأ امإو «يلع مشع ةسمح يدنع» :وحن

 .«لع رثع ةسمخ يدنع» :وحن .يناثلا ىلإ فاضيف

 هنأل واولاب عوفرم هرفاس» لعاف :«نورشع» (؟)
 فوطعم مسا :«نوثالث» .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم
 .ملاسلا ركذملا عمجي قحلم هنأل واولاب عوفرم

 قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :«نيعبرأ» (؟)
 ةمالعو ءابلاب رورح مسا :«نيسمخ» .ملاسلا ركذملا عمجب
 .ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج

 همكحو فوطعملا ددعلا زيمم -
 نم) فوطعملا ددعلا زييمت ْنِإ :هدودعم عم
 نوكي .(نيعستو عست ىلإ نيرشعو دحاو

 ةدفلا وهل وألا عوملا"امأ .ايوضتنت ادرقم
 ةثالث نم درفملا ددعلا مكح ىطعيف فوطعملا

 عم خو عكنإملا عم ركذي يأ .::رفغ لا

 يف هعقوم بسح تاكرحلاب برعيو ,ركذملا
 لوألا عبتي هنإف .هنم يناثلا ءزجلا امأ .ةلمجلا

 نورشعو ةثالث ًءاج» :وحن .بارعإلا يف

 .«ةأرما نيسمحو اعبرأ

 دعلا :ّيبيترتلا ددعلا عاونأ -
 :عاونأ ةعبرأ ّيبيترتلا

 عم ركذُي ,رشاع ىلإ لوأ نم :درفملا - أ
 ديعلتلا وكلا نكت وملا عم كلوي. ركذلا
 .عبارلا .ثلاثلا .يناثلا ذيملتلاو .لوألا

 ةذيملتلاو .ىلوألا ةذيملتلا وحنو .خلا
 ناك اذإ امأ .خلا ...ةعبارلا ,ةثلاثلا ,ةيناثلا

 .فيرعتلا «لأ» نم نيدرحي دودعملاو ددعلا

 ددغلا نإف هدودقملل اقباتت ادرقح نقفلا :ناكو

 لوأ :وحن ءأعم تلا ركذملا عم ركذي

 .خلا . 000 ,ةملعم
 عسات ىلإ رشع يداح نم : :بكرملا -

 ,ثنؤملا عم تنؤيو ركذملا عم 1 ءرشع

 ةعبارلا 7 .رشع يداحلا ملعملا» :وحن

 .«خلا :: رقع

 نيعسن ىلإ نيرشع نم :دوقعلا - ج
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 ىقبت .رايلملاو نويلملاو فلألاو ةئملا اهعبتتو

 وحن .ثنؤملاو ركذملا عم دحاو ظفلب
 .نوسمخلا ةذيملتلا .نورثعلا ذيملتلا »

 .فلألا مقرلا .ةئملا بلاطلا .ةئملا ةبلاطلا
 .«خلا ...فلألا ةحفصلا

 ىلإ نيرشعو داح نم :فوطعملا - د

 عم تلؤناو ركذملا عم ركذي تيفو عسات

 .نورشعلاو ىداحلا بلاطلا :وحن .ثنؤملا

 عبارلا مقرلا .نورشعلاو ةيداحلا ةبلاطلا

 .«...نوثالثلاو ةسماخلا ةحفصلا .نورشعلاو

 يبيترتلا ددعلا نإف .ةرصتخم ةملكبو

 .ركذملا دودعملا عم ركذي ةعبرألا هعاونأب
 اذوب م ام .ثنؤملا دودعملا عم ثنؤيو

 ف مزالي ثيح .«لأ» نم هدودعم عم درب

 .ريكذتلا ةلاحلا هده

 تو :يبيترتلا ددعلا بارعإ - 6

 اذه ٌركذ اذإ هدودعمل اتعن َيبيترتلا ددعلا
 ةماعلا :ثكاظلا طع وجت" :دودعلا

 تعن :«رشاعلا») «ةَرْشَع ةيداحلا ةبلاطلاو

 :«ةَرْشَع ةيداحلا» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 لحب يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم بكرم ددع
 ,دودعملا ركذي مل اذإ اّمأ («ةبلاطلا» تعن عفر

 .(ةلمجلا يف هعقوم) لماعلا بسح برعيف
 هندع ميارتاو:تلاثلاب» ثووم#: ودعت
 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم مسا :«ثلاثلا»)

 :«رشغ عبارلا» ... ىنبم فطع فرح واولا

 لذغلا

 لحم يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم فوطعم مسا
 ةثلاثلا») «ةرشع ةثلاثلا تءاج» رولا .(رج

 نيءزجلا حتف ىلع ينبم بكرم ددع :(ةَرشَع

 .(«تءاج» لعاف عفر لحم يف

 © م ص“

 :سدع

 ىلع ينبم لغبلا رجزل توص مسا

 ىّمسُي دقو .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 :رعاشلا لوقك .هرجز توص مسا روجزملا
 سدسع :لحم قرح :تلدعاذإ

 سرفلاو رامحلا نيب يتلا ىلع

 سلج ْنَم وأ ازغ نم نبأ الف

 ةردقملا ةرسكلاب رورجن مسأ :«سدع»)

 .(ٌيورلا ةكرح اهروهظ عنم

© > 

 :لدعلا

 ةلاح نم مسالا لقن .ةاحنلا دنع ,وه

 ءانعم ءاقب عم ىرخأ ةيظفل ةلاح ىلإ ةيظفل
 بلقلل لقنلا نوكي الأ طرشب .ّللصألا

 الو .(«سئي» نم ةبولقملا «سيأ» :وحن)

 ,.(«ذخف» نم ةفلخلا هدف و وحت) قينخنلا

 واولا اهيف ةديزملا «رثوك» :وحن) قاحلإلل الو

 ىنعم ةدافإل الو .(«رْفْعَج» نزوب اهقاحلإل
 .(«رجت» رغصت نا وحن )

 ءا/



 كارعلا

 :نانزو ملعلا مس ا يف ,لدعللو

 : رج ياو نع الودعم «لمف» +1

 3 مب ,مشج ٠ ,لقث ءلَحَز رز رمع»

 ,لذه .لّبْه ءرضُم .علب ,ىحج ,مَصُع ,فلد
 .لحاز .رفاز .رماع :نع ةلودعملا .«مثق

 نع” دم نال“ الغ لاقدر سا
 نيتلودعملا « شاقر»و « مازح» :وحن .ةلعاف

 ايدو «ثتابخ اي» :هلثمو .ةشقارو ةمزاح :نع

 .ةبذاك ايو ةثيبخ اي :ىنعْب .«باذك

 :نازوأ ةثالث تافصلا يف لدعللو

 .«تاوالغف» نع الودعم كلا 3-5

 .ديكوتلل لمعتست ظافلأ ةعبرأ 3 كلذو

 :نع ةلودعملا .عتبو ,عمج ,عصي عمك :يطو

 .تاواعتبو .تاواعمج ترافل .تاواعتك

 .ةفرعملا ثنؤملا ديكأتل لمعتسُنا يهو

 ىلإ دحاو نم دادعألا يف «لاعف» - ؟

 .راشع ...عابر ,ثالث «ءانث داحأ :ةربشع

 ءنينثا نينثا .دحاو دحاو :نع ةلودعم يهو

 .ةرشع ةرشع ...ةثالث ةثالث

 ىلإ دحاو نم دادعألا يف «لعفم» -

 رو رم حا

 ةثالث .نينثا نينثا ءدحاو دحاو :نع ةلودعم

 .ةرشع ةرشع ...ةثالث

 :نامسق لدعلاو

 هيلع لدي يذلا وهو :ٌيقيقحت - ١

 اذه فرص ول ثيحب ,فرصلا عنم ريغ ليلد
 يان مهن نع اهاع هرج نكي وعلا
 ىف لدعلاك ,هدوجو ةظحالمو ملذعلا 7
 ىلع ليلدلا اق ياكل رح دو مو

 نع اعومسم اهنم ظفل لك دورو اهيف لدعلا

 نم ”ةعوتمملا ةغيصلا «فلاخت ةفيصب ترغلا

 .رحشلا :ىنعي هرَحَس» ف ءاهانعبو ,فرصلا
 ةثالث :ىنعمي «ثالث»و ءرخآ ىنعب «رخآ»و

 .ةنالاث

 ليلد دجوي مل ام وهو :يريدقت - "
 نم اعونم هدو ةاعتلا نكلو هذه كلغ

 غل :ةلعن هيفا .نركو نأ نيغ نم« راقلا
 عنملا نوكي الثل هيف لّدعلا اورّدقف .فرصلا

 صاخ ٌيريدقتلا لدعلاو ءاهدحو ةّيملعلاب

 ...حمج ,رفز ءرمع :اهنمو :مالعألاب

 ظفللا  ففحع اننا ندسلا ةدتاتفو

 نرخ ادو: «تالثو .ى 1ك ابلاغ ةزاضصتفلا
 ,ةيملعلل هضحمو هعرفت 6 هفيفخت امإو

 «رفّز»و «رمْع» يف امك .ةيفصولا نع .دعتبيف

 امههامتحال .«رفاز»و «رماع» نع نيلودعملا

 :لدقلا 'لبق ةيفَضولا

 :كارعلا
 يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم ًالاح ٌبرعُت

 لسرأ :ىنعمي ) «كارعلا ايلسراو :برعلا لوق

 م
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 :ضرعلا

 اهيعرتت لك رتارأ وع لدن بيع رنا وع
 نيب قرفلا رهظيو .ةنيالملاو فطعلاب ًانورقم
 توصلا مغن يف ضيضحتلاو ضرعلا
 :يه ضرعلا فرجأو .ةراتخملا تاملكلاو

 ماكحأ يه ضرعلا ماكحأو .ولو ءامأ .الأ

 .ضيضحتلا :رظنا .اهسفن ضيضحتلا

 رانا هلتنأو نغم نت اننبأ ءضافلا)
 .لعفأ

 :انط رع

 نم مهنمو ار 50 :وحن يف ةرهاظلا

 :ةرهاطلا ةنسنلا ةيرصتت لا نيد

 .حصأ لوألا بارعإلاو

 ىلع ينبم نأضلا رجزل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 :نورع

 ,سانلا نم ةّبصعلا يهو ةزع :هدرفم

 ىَسَع

 زارا قرت هلانثلا كدملا مم نحلم

 لامفط :ةيآلا وحن .ءايلاب ريو بصنُيو
 نيميلا نع نيعِطْهُم كلَبِق اورفك نيذلا
 (717 - 35 :جراعملا) ؟نيزع لامشلا نعو

 ةقحلم اهنأل ءايلاب ةبوصنم لاح :«نيزع»)
 .(ملاسلا ركذملا عمجي

 تع
 :يتأت

 لامفأ ىف ادفاح اضقاث انغام زا: ت1
 هربخو .ربخلا بصنيو أدتبملا عفري .ءاجرلا

 هنارتقا زوجي عراضم اهلعف 2''ةيلعف ةلمج
 وحن .رثكأ نارتقالاو ,هنارتقا مدعو «ْنأ» ب

 :رعاشلا لوق

 هيفا تيسمأ يذلا ٌبْركلا نت

 بيرق جرف هءارو نوكي
 ىلع ينبم صقان "ضام لعف :«ىسع»)

 :«بركلا» .رذعتلل فلألا ىلع رّدقملا حتفلا
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ىسع» مسا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :«يذلا»

 لعف :«تيسمأ» .«ٌبركلا» تعن_عفر لحب
 ةلمج سيل يأ) 50 «ىسع» ربخ ءىحب ذش دقو )١(

 :ريوغلاو .هاسْؤيأ ريغ ىسع» :لثملا يف (ةلمج هبش الو

 .سؤب عمج :«اسؤبا»و .بلك ةليبقل ءام وهو «راغ» ريغصت

 نم مكيتاي رشا لعل :لثملا ىنعمو .ةّدشلاو باذعلا وهو
 ةهج نم رشلا عقوتي يذلا لجرلل برضُيو .ربوغلا لبق
 .ةييعم
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 ىسع

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان .ضام

 بم لصتم ريمض ءاتلاو ,كّرحتم عفر ريمضب

 ةلمجو .«ىسمأ» مسا عفر لح يف مضلا ىلع

 ةلماان أل يلا رغالا نس ان نع ال تيسحأ]

 ىلع نبم رج فرح :«هيف» .لوصوملا

 نلمتم :تازغإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاطاو .«ىسمأ» ربخب

 :«نوكي» .رجلا فرحب رج لح يف رسكلا
 ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف
 اناوح هنفأ لكيم ليفتح ةييساوب «ةزهاظلا

 بوصنم نامز فرظ :«هءارو» .وه :هريدقت
 .فوذح مّدقم ربخب قلعتم ةرهاظلا ةحتفلاب

 ريمض ءاطلاو .فاضم وهو (دوجوم :ريدقتلاو)

 .ةفاضولاب رعب لخو مهلا لعوب لمس

 ةمضلاب عوفرم رجم أدتبم :«جرف»

 عوفرم «جرف» تعن :«بيرق» .ةرهاظلا

 لحم يف ريخلاو أدتبملا ةلمجو .ةرهاظلا ةمضلاب
 هءارو نوكي» ةلمجو .«نوكي» ربخ بصن

 .(؟نعو ريحا نصت لت قا بيرق جرف

 تدنسأ اذإ اهنيس ّرسك «ىسع» يف زوجيو
 وحن .ةيرئامضلا «ان» وأ .نونلا وأ .ءاتلا ىلإ
 مُكيلع َبِتُك نإ متيسع له لاق» :ةيآلا
 نيسلا رسكب تئرق ١51( :ةرقبلا) « لاتقلا

 .حتفلا راتخملاو .حتفلاو

 :لعفلاب ةيبشملا فزحألا قم افرض

 لصتا اذإ كلذو .ربخلا عفريو أدتبملا بصني

 :يرصحلا رْحَص لوق وحن .بصن ريمض اه
 اهّلَعَو سأك ٌران اهاسع تنلقف

 نفاد افوخن ينآف ىكشت

 ىلع بم لعفلاب هبشم فرح :«اهاسع»)
 «انفو ا نيارعألا قم..مل ليغ هلا :نوكسلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ير 4 و سوا ملا بيع
 :كاضم عهو. :ةرهاظنللا  ةنعلات عوفرم

 ةرسكلاب رورحب هيلإ فاضم :«ساك»

 لحم يف «سأك ران اهاسع» ةلمجو .ةرهاظلا
 زوخي ةلاحلا هذه يو .(....لوقلا لوقم بصن

 .«داك» وأ «نإ» لمع اهاعإ
 تونس 151 كلذو انا ايمانا تاغ

 وحن .لعفلاو «نأ» نم لوؤملا ردصملا ىلإ
 ريخ وهو ًائيش اوهركت نأ ىسعوإ» :ةيآلا
 لعف :«ىسع») ١١7( :ةرققبلا) «مكل

 فلألا ىلع رذدقملا حتفلا ىلع ينبم «ضام

 بصنو ىردصم فرح هنأ» ردنا

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم لابقتساو

 بوصنم عراضم لعف :«اوهركت» .بارعإلا
 :ةسمخلا "لاعفألا نم :هنأل ةوتلا :فذحتي

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض واولاو

 نأ» نم لوؤملا ردصملاو .لعاف عفر لح

 ىكشتت اهلصأ :ىكشت .رعاشلا ةبوبحم مسا :سأك )١(

 هل ىنستيل هتبيبح ضرم وجري رعاشلا نأ تيبلا قنعمو

 .اهضرم يف اهترايز

 هب



 لعاف عفر لحم يف .مكهرك :يأ «اوهركت

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ائيش» .«ىسع»

 .(ةرهاظلا

 :ءاشع

 ةحتفلاب ًابوصنم نامز فرظ برعي
 .«ءاشع هتفداص» :كلوق وحن يف ةرهاظلا

 نمضتي مل اذإ ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيو

 مك
 ةرسكلاب رورجم مسا :«ءاشعلا») «ءاشعلا يف

 .(ةرهاظلا

 و

 :راشع

 :رظنا .اهبارعإ 5 ةداخلاو ماكحأ اهل

 ا

0 
- 
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 :رشع
 .اهبارعإ برعتو .«ثالث» ماكحأ اه

 .درفملا يف ةنكاس نوكت اهنيشو .ثالث :رظنا

 .بكرملا يف ةحوتفمو

- 

5-5 . 
 :5 رسع

 :رظنا .اهبارعإ برعتو «ةثالث» ماكحأ اه

 .درفملا يف ةحوتفم اهنيش نوكتو ,ةثالث

 .بكرملا يف ةروسكم وأ ةحوتفم وأ ةنكاسو

 نوضع

0 

 2 برعي ,ءايلاب رخو سو واولاب

 .نوثالث :رظنا .«نوثالث»

 :نيرشع
 .رح ا وأ بصتنلا ةلاح ف «نورشع» يه

 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ برعت

 .جاجتحالا :عجار

 :نوضع

 .ءيش لك ص ةعطقلا يهو ةضع :عمج

 :تارلاب عفر ؛ ,ملاسلا ركذمل عمجب قحلم مسا

 يعنون بسس فرع نابل عر ينك و
 نآرقلا اولعج نيذلا# :ةيآلا وحن ,ةلمجلا يف
 هب لوعفم :«نيضع») 1١( :رجحلا) #نيضع

 هنأل ءايلاب بوصنم «اولعج» لعفلل ناث
 :( لالا كذا ممن نحلل
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 فطعلا

 :فطعلا

 ىلع فطعلاو .نايبلا فطع :عجار

 .قسنلا فطعو .مهرتلا

 هبشي .دماج عبات وه :هفيرعت - ١

 وأ دارملا ةقيقح نع فشكي هنوك ىف ةفصلا
 5 ىر«؟ 1

 وبا هلاب مسقا» :زجارلا لوق وحن .دصقلا

 ريع صفح

 : ناك نإ هصيصختو .قباسلا
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 ةاويدقتل 6

 «أراوس ًايلح تيرتشا»

 نايبلا فطع عبتي :هعوبتمل هتيمعبت - '*

 ,ريكنتلاو فيرعتلا يفو بارعإلا يف هعوبتم
 ةينثتلاو دارفإلا يفو ,ثينأتلاو ريكذتلا يفو

 .عمجلاو

 :تاظحالام - غ

 نأ حلَص ام ّلك نإ ةاحنلا لوقي -أ

 الدب .نوكي .نأ ناعنانب:كطع:نزك

 :نيطرشب
 يأ ,عوبتملا لحم عباتلا لالحإ عنتمي الأ

 ركُد) «صفح وبأ» ىلع نايب فطع «رمع» )١(
 .ةمضلاب عوفرم (هب دارملا نع فشكلاو هحيضوتل

 .ةحتفلاب بوصنم ءايلعتو ىلع نايب فطع ةاراؤس ةقإ

 .عباتلا ىلع عوبتملا لماع لوخد عنتي الأ

 .روظح لادبإلا ىلع بترتي الا

 برعي ناطرشلا ناذه ققحتي مل اذإف
 هبارعإ عنتمي اممو .الدب ال نايب فطع عباتلا

 :«ادتعتم كلو اين: :كلوق لّرألا طرشلل لزب

 سيلف .لماعلا راركت ةين ىلع لدبلا نأل
 هلماع امنإو .هيف لماعلا وه هعوبتم يف لماعلا
 ىلع ءانبو .وه ال عوبتملا يف لماعلل لئام
 اذإ الإ الدب عباتلا بارعإ عيطتست ال ءاذه

 اذإف .هعوبتم يف لماعلا هيلع لخدي نأ حلص

 ىلإ رطضم كنإف .الدب «اديعس» تبرعأ

 ءادنلا ةادأل ةلثامم ءادن ةادأ هيف لماعلا لعج

 ءادنلا ةادأ لوخدو .عوبتملا ىلع ةلخادلا

 درفم ملع «اديعس» نأل ,عنتمم ءادعتا ىلع

 .مضلا ىلع هؤانب بجو «يدون ولو رصد

 ىلع اينبم نوكي نأ بجو ءالدب ٌبرعا ولف
 عنتمي اذهو .ىدانم نوكي دئنيح هنأل مضلا

 .نايب فطع هبارعإ بجوو .الدب هبارعإ
 :رعاشلا لوق اذه نمو

 ابرح اننيب اوشعبت ال اكل ىّدن

 الدب «سمش دبع» بارعإ عنتي كيخ
 سيل عانتمالا اذهو .ىدانملا «انيوخأ» نم

 لوبقل «سمش دبع» ةيحالص مدع نم ائشان

 املع اهيلع فطع دق هنأل نكلو .ءادنلا ةادأ

 دبع» انبرعأ ولف .«الفون» وه ًابوصنم
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 «الفون» هيلع فوطعملا ناكل .ًالدب «سمش

 ىلع هؤانب بجول .كلذك ناك ولو .ًالدب

 .مضلا

 الدب نايبلا فطع بارعإ عانتما نمو

 كلوق .روظحم لادبإلا ىلع بترتي امدنع

 ول اننأل كلذو «هوخأ ذيملتلا حجن دمح»

 دمحم» ريدقتلا حصي الدب «هوخأ» انبرعأ

 حجن» ةلمج نوكت اذه ىلعو .«ذيملتلا حجن

 «دمحم» وه ىذلا ادتبملل اربخ «ذديملتلا

 .ًادتبملاب اهطبري يذلا طبارلا نم ةيلاخ

 .نايب فطع هانبرعأ اذإ اَمأ .زئاج ريغ كلذو

 حلصي «هوخأ» هلوق يف دوجوملا ريمضلا نإف

 .اهسفن ةلمجلا نم هنأل ًاطبار نوكي نأ

 ةينامث يف نايبلا فطع لدبلا قرافي - ب
 .هوجو

 يف هعوبتم فلاخي ال نايبلا فطع ١-

 .لدبلا فالخب ريكنتلاو فيرعتلا

 فالخب ةلمج نوكي ال نايبلا فطع - ١
 .لدبلا

 ةلمجل ًاعبات نوكي ال نايبلا فطع - *

 .لدبلا فالخب

 الو .العف نوكي ال نايبلا فطع - ؟
 .لدبلا فالخب لعفل ًاعبات

 هعوبتم ظفلب نوكي ال نايبلا فطع - 0
 ظفلب نوكي نأ زوجي هنإف .لدبلا فالخب
 .ةدايز هعم ناك اذإ هعوبتم

 قسنلا فطع

 هلالحإ ةّين ىلع سيل نايبلا فطع - ١

 .لدبلا فالخب هعوبتم لح

 نم ريدقتلا يف سيل نايبلا فطع - !/

 .لدبلا فالخب ةعوبتم ىرخا ةلمج

 الو .ًاريمض نوكي ال نايبلا فطع -
 نأ نكمي يذلا لدبلا فالخب ريمضل اعبات
 يدل اهنا وكب

 بارعإلا يف هتّيعبت نع هعطق - 0
 يف بوصنملا نايبلا فطع عطقي :هتوعنمل
 .فوذح أدتبمل ربخ هنأ ىلع عفرلا ىلإ .هلصأ

 هلصأ يف عوفرملا عطقيو ,ةيفانئتسا ةلمجلاو
 :فودحم لعفل هب لوغفم هنأ لع بضنلا لا

 ىلإ امِإ رورجملا عطقيو ,ةيفانئتسا ةلمجلاو

 يف تعنلا عطق :رظنا .بصنلا ىلإ امإو عفرلا
 .«تعنلا»

 :مّهوتلا ىلع فطعلا
 .15 قسنلا فطع :رظنا

 :قسنلا فطع

 طسوتي يذلا عباتلا وه :هفيرعت - ١

 :وحن .فطعلا فورح دحأ هعوبتم نيبو هنيب

 .؟00نيفنبلو دمحم ءاجد»

 فوطعم مسأ «ديعس# .فطع فرح واولا :«ذديعسو#» )1(

 .ةمضلاب عوفرم «دمحم» ىلع

 م



 قسنلا فطع

 فطعلا 2 :فطعلا فرحأ - ؟
 :لبر مادو حو ناقل هوارلا ةنوهو اة

 .هتدام يف فرح لك رظنا .وأ .ْنكل .ال

 :نامسق فطعلا فرحاو

 فوطعملاو فوطعملا نيب كراشي مسق - ١

 ظفللا يف يأ .بارعإلاو مكحلا يف هيلع

 .ىتحو مثو .ءافلاو .واولا لمشيو .ىنعملاو

 .وأو :مأو

 فوطعملاو فوطعملا نيب كراشي مسق - ؟

 ظفللا يف يأ .مكحلا نود بارعإلا يف هيلع

 .ال :يه فرحأ ةثالث لمشيو .ىنعملا نود

 10 ال د ءاج» :وحن .نكل .لب

 عم فطعلا فرح فذح - (غ

 فطعلا فرح فذح زوجي :ةفوطعم

 :يه .فطعلا فرحأ نم ةثالث عم هفوطعمو

 طرشب كلذو .ةلصتملا «مأ»و .ءافلاو .واولا

 اهفوطعم عم واولا فذح لاثمو .سبللا نمأ

 :رعاشلا لوق
 اهلا ًءاجول ريخلا ّن 0 , ناك امف

 ليالق لاي الإ "ري خو
 فدح لاثمو .ينيبو ريخلا نيب :يأ

 نينو ىقستسا ْذِإو» :ىلاعت هلوق ءافلا
 رجَحلا كاصعب ٌبرضا :انلقف .همْرَقِل

 .ءيجملا يف «ديز» كراشي مل ةلمجلا هذه يف هديعس» )١(

 .هلثم عوفرم وهف .يبارعإلا مكحلا ف هكراشي هنكل

 .ثراحلا نب نامعنلا ةينك :رجح وبأ (؟)

 0000 وسم :يأ 5١(., :ةرقبلا)

 لوق ينط ةلصتملا «ما» فّذح لاثمو
 :(دلاخ نب دليوخ) ّيلذهلا تيد يلا

 هرْمِإل ين ُبْلَقلا اهيلإ يناعد

 ؟اهُبالِط دف يرذأ امف ٌعيمَس

 ع مأ اهبالط ٌدْشَوأ :ريدقتلاو

 درفنت :هلحو فوطعملا فذح 6

 زاوجب فطعلا فورح رئاس نيب نم واولا

 ىلع هلومعم ىقبو فْذُح الياع اهفطع
 : وحن :دخاو قعم اهعمجي روكذم رخآ لماع

 الو .ًةمْحَف ةادوس ّلك ام» :برعلا لوق
 ,ةمجش اهي ّك الو يأ ا ءافن

 :هدحو هيلع فوطعملا فذح 5

 كرادسعل يف امج ىلا نتا دنع نوحي
 يه فطعلا ةادأ تناك اذإ كلذو .هيلع

 وأ .ةلصتملا «مأ» وأ ,«ءافلا» وأ .«واولا»

 الهارب كيو «فكنلوقت رعت ةيلانلا :هذلو

 مدل ايسر لك لاق نقل ةالقللو
 وحنو .“'”الَهَسو الهأو كب ًابحرمو :ريدقتلاو
 .ضرألا يف اوريسي لَكَ :ىلاعت هلوق
 نم يذلا ةَبقاع ناك فيك اورظْنَيَف
 ارك ينقل وس فقدوا 4 مهلُبق

 ءافلا» اهفوطعم عم ةفوذحملا ءافلا نس

 .فوذحملا مالكلا نع حصفت اهنأل .«ةحيصفلا

 .ةفودحتلا هأايحرتف ىلع ةفوطعم :«الهأ» (4)
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 «مأ» لبق فدعلا لاثمو 0و لف

 نأ متبسخ أد :ىلاعت .هلوق ةلضتملا

 يتلا هللا لعيب انتو. ةنغلا :ارلخدخ
 ١(, 61 :نارمع لا) «مكنم اودهاج

 مأ رغسي ةندللا لوخد نأ ُتمِلَعأ نيدعلاو

 فذحملا لاثمو ...ةئحلا اولخدت نأ تبسم

 هل ربما نأ 55 :ةفطاعلا «ال» لبق

 .ًاليلق هل | ريثك :يأ ,«اليلق

 :هلحو فطعلا فرح فذح - !/

 وأ .«واولا» ناك اذإ فطاعلا فذح زوجي

 :(معلص) لوسرلا لوق وحن .«وأ» وأ ,«ءافلا»

 دز جيل ل
 نمو :يأ ,«هرمت 0 سس هرب عاص

 .ةرمت خاض, نمو .هرب عاص نمو .همهرد
 فصلا ُنالطلا لخد» :ءافلا فذح لاثمو
 فذح لاثمو .ًادْرَفَف ادرف :يأ .«أدرف ادرف

 ,«ةثاالثب :نيمهرَدَي , مهردب قدصت» :«وأر»

 :ةلالنب دأ نيدهراوررأ :ئأ
 ىلع فوطعملا ميدقت 6

 ميدقت ًاذوذش درو :هيلع فوطعملا

 ضعب ىف هيلع فوطعملا ىلع فوطعملا

 هيبنتلل ريخأت نم تمّدقت ةزمهلا نأ ىأر نم مهنمو «')
 5 يل

 ...اوريسي ملاَف :ريدقتلاو .ريدصتلا يف اهتلاصأ ىلع ا
 اهل ةلئامُم ةفوذحم ةلمج ىلع ةفوطعم ءافلا دعب ةلمجلاو

 :ضوخألا لوك اهو :«دهاوجلا
 . 5 ّ 2 8 2 ٠

 ءالجسل ا هللا ةَمَحَرَو كِيلَع
 .هللا ةمحَرو مالسلا ِكيلع :يأ

 ىلع هدحو لعفلا فطع

 لمفلا ىلع هدحو لعفلا فطعي د

 دهتجت 1 ينسي :وحن : تاور فطع

 زدصحيو ديعش 0 مل» :وحنو ,«حجنتو

 ىلع «َحَجنت» لعفلا فطع ثيح .«ٌيلع
 تطغو :لرألا :لاثلا يف «دهتجت» لعفلا

 فطع «ِتأي» لعفلا ىلع «رضحي» لعفلا
 كلذك نكي مل ولو ,لممَج فطع ال تادرفم
 :لوألا لاثملا كا متت لعقلا تصن امل
 .يناثلا لاثملا يف «رضحي» لعفلا مج املو

 ام ىلع هدحو لعفلا فطع -

 دلو يادلا لسنا :تلطع روم هيب
 ىلع (لعافلا) امهعوفرم ريغب عراضملا

 :لعفلا :مستتاك) كتل ىف امههبسي .عس

 هوجن امك (لوقملا تنازو لعافلا نار

 نع حاجنلا دعبو تاهيه» :وحن .,سكعلا

 لسكلا نيب َناَمْسو دعب»و ." «لوسكلا

 عم هنأل .تادرفم فطع هدحو رمألا لعف فطعُي (؟)

 .رخآلا نع امهدحأ لصفني ال هلعاف

 .رخآلا نع امهدحأ لصفني ال هلعاف

 هه



 قسنلا فطع

 يلمع يف يكراشم تنأ»و 2'”«داهتجالاو

 لاحت هللوفو».. "ارم ندا
 ٌ خمو .تيملا نم حلا ٌجرخُي»

 ,(16 :ماعنألا) ؟"'# ّىَحلا نم ِتيملا

 هل ل ينبدص ةيؤرب تورت

 رسلادو وع انفلا
 81 ننقل نط

 :ةلمجلا ىلع ةلمجلا فطع -
 ليحل. نلمح هن خل فليس تلمس

 ربصلاو ٌيىرورض داهتجالا» :وحن .ةيمسالا

 ةليعلا نع ةسقلا ةلمجلا فطر: ند
 كلذو: :ءاقنإو اربخ امهقافتا طرتقب ةيمْينآْلا
 :.رلاعت لزق و خت انهت نمزلا دكنا ءاوه

 يف اودهاجو ءاورجاهو .اونمآ نيذلا»

 مظعأ مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس
 مأ ٠١( :ةرقبلا) # هللا دنع هع

 يضاملا لعف ىلع فوطعم «ناتش» لعفلا مسا )١(

 .«ذدعب»

 مسا ىلع فوطعم «ينتدغاس» يضاملا لعفلا (1)

 .«يكراشم» لعافلا

 لعفلا دلع فوطعم «جرخُم» لعافلا مسا) (م)

 ' .«جرخيو» عراضملا

 ردصملا ىلع فوطعم «تمّدق» يضاملا لعفلا (5)

 .«ةيؤر»

 ردصملا ىلع فوطعم هربصأ» عراضملا لعفلا (ه)
 ردصملا ىلع عراضملا فطع نأ ظحاليو .«لمعلا»

 وأ ةرهاظ هاذ عراضملا اذه بصن يضتقي حيرصلا

 نأ :عجار : رد

 :«اذع فاعور ميلس ءاج» :وحن ٠ ,2 ”فلتخا

 كظبع- ةزاجإ ىف ةانحنلا :كلفاو
 ,ٌءاشنإو ارّبَخ نيتفلتخملا نيتلمجلا
 كاطع. ىف اًضيأ اوقلتحاو .عكتلا ٌحصالاو

 ةيببالا .ةلمعلا ناغ ةيلنقلا ةلعل

 افلتخي مل نإ ةزاجإلا ٌمصألاو .سكمااو
 لطابلل» :لئاقلا لثملا 1

 هلا عا ووعباا ”نعتش 3

 درفملا ىلع ةلمجلا فطع -

 ىلع ةلمجلا فطع زوجي :سكعلاو

 يف .ةلمجلا تناك اذإ سكعلا وأ .درفملا

 :ىلاعت هلوق وحن :درفعب ةلوؤم .نيتلاحلا
 انساب اهَءاجف اهانكلهأ ٍةّيرق نم مكو)»

 2.( :فارعألا) 5 ”# نولئاق مه وأ اتاي

 ءازدتكنلا يطعي ميركلا ةسئلادو

 9 ””هدعاسمو

 ةلمج ىلع الإ فطعُت الف ةّيئاثنإلا ةلمجلا ام 00

 .نمّزلا يف اهعم ةدحتم

 ةلمجلا ىلع ةفوطعم «لحمضي» ةّيلمفلا ةلبجلا ()
 .«ةلؤج لطابلل» ةيمسالا

 ىلع ةفوطعم ينعفنت ةءارقلا» ةيمسالا ةلمجلا (4)

 .«ميلعتلا بحأ» ةيلعفلا ةلمجلا
 درفمب ةلوؤم «نولئاق مه» ةّيمسالا ةلمجلا (1)

 طسو يهو .ةلوليقلا تقو نيحيرتسم :ىنعمب) «نيلئاق»

 :يأ) ءأتايب» ىلع ةفوطعمو (ّرحلا دادتشا دنع راهنلا

 .(اليل
 )١١( ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع فوطعم «مهدعاسم» درفملا -

 دلل



 ىلع ةلمجلا هبش فطع -

 هبش فطع زوجي :سكعلاو درفملا

 هبش ناك اذإ ,سكعلاو .درفملا ىلع ةلمجلا

 وحن .درفمي لوؤم .نيتلاحلا يف .ةلمجلا
 رضلا ناسنإلا سم اذإو# :ىلاعت هلوق
 (جًامئاق وأ .ًادعاق وأ هبْنَجِل اناعَد
 ةفلاخم حبصت اال» :وحنو ١١(., :سنوي)

 يف وأ اذوذش الإ ةدرطملا ةدعاقلا
)01. 5 

 , ريمضلا ىلع فطعلا 6
 ىلع فطعلا ٍ نويفوكلا زاجي :ضوفخملا

 ضعبب نيُجتحم ضوفخملا ا

 نكلو :ىلاعتا هلوق اهنمو ,دهاوشلا .

 نونمؤملاو مهنم ملعلا يف نوخسارلا

 نم لن امو كّيلإ لزنأ امب نونم وي
 4 ةالصلا َنيميقملاو كلبق

 «نيميقملا» فطع ثيح (17١؟ :ءاسنلا)

 ٌدَصَو» :هلوقو .«كيلا» يف فاكلا ىلع

 ٍدجسملاو هج ٌرفكو هللا ٍليبس نع
 فطع ثيح (07١1:ةرقبلا) # مارحلا

 .بصن لحم يف «ءارقفلا يطعيد -
 ليوأتل «هبنجل» ةلمجلا هبش ىلع فوطعم ءادعاقو 3

 .ةيولجم ؛وه درفمب ةلمجلا هبش

 ءاذوذش» ىلع فوطعم «ةرورض يف» ةلمجلا هبش (؟)
 .«ةرورض» ب هليوأتل

 قسنلا فطع

 لوق وحنو .«هب» ىف ءاهلا ىلع «دجسملا»

 1 :رعاشلا

 بَجَع ْنم ماَّيألاو كبامَف ٌبَمْداَف
 يف فاكلا ىلع «مايألا» فطع ثيح

5 
 نأ ةححب“ فلطقلا اذه ني رصبلا» متقو

 اذإف .دحاو ءيش ةلزنمب رورجملاو راجلا

 دق كن اك نووجملا نيستعلا ىلع تنطق
 بتطعو اعلا :فرخلا ىلع مسالا ٌتفطع

 ام اولوأو .زوجي "ال فرحلا ىلع مسال

 «نيميقملا» نإ اولاقف ,نويفوكلا هب دهشتسا

 فوذحم لعفل هب لوعفم ىلوألا ةبآلا يف

 ىلع فوطعم رورجما مس ا وأ وقعا :هريدقت

 نإ اولاقو .«كيلإ َلِزنأ» امب :هلوق يف «ام»
 فطعلاب رورجم ةيناثلا ةيآلا يف «دجسملا»

 يف ءاهلا ىلع فطعلاب ال «هتلا ليبس» ىلع
 قباسلا رعاشلا لوق يف «مايألا» اًمأو .«هب»

 ىلع فطعلاب ال ,مسقلا ىلع ةرورجمف

 ."'«كب» يف فاكلا

 2 ىلع فطعلا 06

 فطعلا نويفوكلا زاجأ :لصتملا عوفرملا

 رايتخا يف لصتملا عودرملا ريمضلا ىلع
 هلق اوجتحاو هر تمق)» : وحب : ,مالكلا

 لئاسم يف فاصنإلا :يرابنألا نبا :عجار (5)

 .1577-271 ص .؟ ج .فالخلا

 ةها/



 ًاوفع
 وهو ىوتساف# :ىلاعت هلوق اهنم دهاوش

 لوقو .(7 :مجنلا) #١ ىلعالا قفالاب

 :ةعيب ر يبأ نب رمع
 ئداسهتت رشهزَو تلف دإ تلق

 (5ةحر فسم التخجلا جاعنك

 / ري رجا لوقو

 ٍهِيار ٍةَهافَس نِم لطيخالا اجرو

 '©الانيِلُهَلٌبأَوْنكي ملام
 نأل :فطعلا اذه نويرصبلا عنمو

 نأ اما راكي الو: لصكلا موفرتلا ريما
 نإف :هب ًاظوفلم وأ لعفلا يف أرّدقم .نؤكي

 دق ُهنأكف .«ٌديزو ماق» :وحن .هيف ًارّدقم ناك
 .هب ًاظوفلم ناك نإو .لعف ىلع ًامسا فطع
 ءزجلا ةلزنمب لزنت ءاّبلاف «ٌديزو ٌتمق» :وحن

 ناكل .هيلع فطعلا انزوج ولف .لعفلا نم
 كلذو ,لعفلا ىلع مسالا فطع ةلزنمب أضيأ

 ىلع هوه» ريمضلا فطع ةيآلا هذه يف دهاشلا )١(
 :ىنعملاو .«ىوتسا» يف نكتسملا عوفرملا ريمضلا

 .قفألاب ٌدَمَحَمو لع ىوتساف

 تاقرشملا ءاسنلا دوصقملاو ,«ءارهزد» عمج :رهز )١(

 نمو هالو تجب ةالبثلا ..ىداهك :ىباهت نول
 .ءابظلا :هالفلا جاعن» ب دارأو ,ةئباولا زوما

 .قفر الو ةدؤت هيف سيل اديدش أرب نرسس :َنْفسعَت

 فطع ثيح هرهزو تلبقأ» هلوق تيبلا اذه يف دهاشلاو

 .«تلبقأ» يف عوفرملا رتتسملا ريمضلا ىلع «رهز» هلوق
 ىلع «بأ» فطع تيبلا اذه يف دهاشلا (؟)

 .«نكي» يف عوفرملا رتتسملا ريمضلا

 . 2و كِل

 ةيآلا ىف «وهو» يف واولا ْنِإ اولاقو
 :فطنلا وار. هل :لاعنلا :ىلوت نه. ةقبانتلا
 ةوقلاب ىوتسا ةدحو: ليزي نأ ىنعملاو

 ىلع ىوتساف :ليقو .قفألاب هنوك ةلاح يف

 هنزك هلام نفقا هيلع .قلح لا هيزوض
 ّيبنلا أي كلذ لبق ناك امنإو .قفألاب
 1 .لجر ةروص يف (معلص)

 عوفرملا ريمضلا ىلع فطعلا اًمأو

 ةرورضف نيقباسلا نيتيبلا يف لصتملا

 .هي رعش

 نع تدرو :مهوتلا ىلع فطعلا- 75

 ربخ ىلع اهيف فطع بيلاسألا ضعب برعلا
 مسا .بوصنملا امهريغو «ام»و «سيل»

 ربخ يف ةراجلا ءابلا دوجو مهوت ىلع .رورح

 :رعاشلا لوق اهنمو .خساونلا
 يقع نهلعت ارسل تاج

 انهئارسغ يب الإ بعان الو

 ىلع 08 ةنضاعو فطع ثيح

 رورجب هيلع فوطعملا ْنأ مُهوتب «نيحلصم»
 .نيحلصمب :ريدقتلا نأو .ءابلاب

 يب ©

 :اوفع

 :هريدقت فوذح ,لعفل قلطم لوعفم

 .فالخلا لئاسم يف فاصنإلا :يرابنألا نبا (غ)

 .الا/ ص 8 "تنل
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 اذإ كلذو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .ٌفعا

 تناك اذإ اَمأ .بنذ نع وفعلا ىنعب تناك

 يهف .ةمحازم الو ةفلك ريغ نم ذخألا ىنعب

 :هاوقع تملكتو هوجن هلاك

 :دوقعلا

 ,نورشع :دادعألا ,يبرعلا وحنلا يف .يه

 ,نوعبس ءنوتس .ءنوسمحخ ,نوعبرأ ,نوثالث

 ركذملا عمجب ةقحلم يهو .نوعسنو .نون مث

 .ءايلاب رجضو بصنتو-:فاذلاب عفرت معلا

 يارتخع تدهاش ,ابلاط ةوقيرأ حجل» :وحل

 را

 و

 :لع
 الإ لمعتسي ال «قوف :ىنعب ناكم فرطظ

 اينبم نوكيو .فاضي الو «ني» ب ارورحي

 ,ةفرعم ناكو ,ةفاضإلا تيون اذإ مضلا ىلع
 رلاع ءيش نم يأ .«ُلَع نم تلزن» :و و

 لح يف مضلا ىلع ينبمفرظ :«لَع») .نيعم

 وجهي قدزرفلا لوق هنمو (رجلا فرحب رج

 :ًاريرج
 دل للف كسلع تك زتنل دلو

 ناك اذإ أظفل َرجيو .مهقوف نم :يأ
 ري ملو هيلإ فاضملا فذُح اذإ يأ .ةركن

 لع

 :هسرف فصي سيقلا ئرما لوقك

 أعم ريد ليقف رقم رك

 لع نم ليسلا هطَح رخص ٍدومْلُجك

 صوصخ ولع نم ال , لاع ناكم نم يأ
 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي مسا :«لع»)

 :لع
 يسع عب «ّلعَل» يف ةغل

 «حجني اديز لَع» :وحن .ربخلا عفرتو أدتبما

 حتفلا ىلع قيم لعفلاب هّبشم فرح :«ُلَع»)
 ةحتفلاب بوصنم «ُلَع» مس

 عوفرم عراضم لعف :«حجني» .ةرهاظلا

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةّمضلاب

 لحم يف «حجني» ةلمجو .وه :هريدقت انارخ

 نب طبضألا لوق هنمو .(«لَع» ربخ عفر

0.0 0000" 
 نا ككلع ريقفلا نيجت ال

 :هنفنو دق ٌرهدلاو ارح ٌعكرت

 تن .٠

 ١ :«اديزو .رهاظلا

- 

 :ىلع
 :يتأت

 رهاظلا مسالا رجي رج فرح ١-

 ِكلَفلا ىلعو اهيلعو# :ةيآلا وحن .ريمضلاو

 ةريثك ناعم اهو .(؟7 :نونمؤملا) «نوُلَمحت
 :اهنم
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 مالَع
 لأ وهو ازاحت وأ ةقيقح ءالعتسالا 21

 ِكلفلا ىلعو اهُيَلَعو» :ةيآلا وحن .اهيناعم
 .(5؟9 :نونمؤملا) «َنوُلَمَحُت

 لْخَدَو» :ةيآلا وحن .«يف» ىنعم
 ١0(. :صصقلا) «ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا

00 

 وحن ,«نع» :ىنعم يأ .ةزواجملا - ج

 :ٍليقُملا فيحقلا لوق

 يبد يضم لد تير

 ' .ينع تيضر :يأ

 كبر نإو# :ةيآلا وحن .ةبحاصملا - د

 :دعرلا) « مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل

 .مهملظ عم :يأ (5
 نيذلا» :ةيآلا وحن ,««نم» ىنعم - ه

 «نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ
 .سانلا نم :يأ ١( :نيففطملا)

 ةلفح ٌيضخأ مل» :وحن ,كاردتسالا -

 يف ًابغار تنك ينأ ىلع يقيدص فافز

 ا
 «قيقحتلا» ةملكب وأ «رضحأ» لعفلاب
 .(ةردقملا

 نمو اهيلع :تلخو اذإ كلذو ابنا تا
 رئاط) اطقلا فصي ٌليقعلا محازم لوقك

 :(مامحلا مجحب

 اهُّوَمظ مت امدعب ِهّيَلَع ْنِم تدع

 ")لهي ءازيزب ضمت ْنَعَو لصت

 ال نوكسلا ىلع ّنبم رج فرح :«نم»)

 لمفلاب قلعتم .بارعإلا نم هل لحم
 ىلع ّنبم مسا :«ىلع» :«هيلع» .«َتَدَع»

 و .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا

 رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو .فاضم

 .(هيلإ فاضم رج لحم يف

 :مالَع
 «ام»و .«ىلع» ٌرجلا فرح نم بكرم ظفل

 لوخدل اهفلأ تفذح يتلا ةّيماهفتسالا

 :ةيماهفتسالا «ام» رظنا .اهيلع اهيلع رجلا فرح

 فرح :«ىلع» :«مالع») «زمكلا مالع» :وحن

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ّيبم ّرج

 :هريدقت فوذح ربخب 5 .بارعإلا

 ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«ام» .دوجوم

 .«ُلَسكلا» رجلا فرحب رج لح يف نوكسلا
 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 .«مساالا» يف اهرظنا

 .توصت :لصت .لبإلل نيبرشلا نيب ام :ءمظلا )١(

 ضرألا نم ظيلفلا :ءازيز .خرفلا هب دارأ :ضيقلا

 .هيف ةمالع ال يذلا رفقلا :لهجملا

٠ 



 - بارعإلل ةّيلصألا تامالعلا

 :بارعالا تامالع

 .(4) بارعإلا :رظنا

 :ءانبلا تامالع

 .(؟) ءانبلا :رظنا

 :ثينأتلا تامالع

 .(93) ثنؤملا :رظنا

 - مزجلا تامالع - رجلا تامالع
 :عفرلا تامالع

 .(") بارعإلا :رظنا

 .بارعالل ةّيعرفلا تامالعلا

 :لعفلا تامالع

 .«لعفلا» يف اهرظنا

 .(7) بارعإلا :رظنا

 :بارعإلا ةمالع

 .(5) بارعإلا :رظنا

 :ةينالع

 يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم ًالاح برعت
 روجو ,«ةينالع قيل ب ديز حّرص» :وحن

 ةحتفلاب ابوصنم اقلطم الوعفم اهبارعإ
 .ةرهاظلا

 :ةلعلا
 و

 ةةانيلاوب زاولاو كلألا هن دلعلا فور
 وحن .تكرحت اذإ طقف ةلع فورح ىهو

 اذإ نيلو لع فورح يىهو .«فيه روح»

 ,')اهيسانت ال ةكرح اهلبقو ةنكاس تناك

 نيلو ةلع فورح يهو .«نيب ءلوق» :وحن

 .اهبسانت ةكرح اهلبقو .ةنكاس تناك اذإ دمو

 تأت ال فلألاو .«لام .لوغ .ليف» :وحن
 ءاهبسانت ال ةكرح اهلبق يتأي الو ,ةكر حتم

 كلزادمو هلع تزع [مئاد يهف كلذلو

 و -
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 ,فلألا بسانت ةحتفلاو .واولا بسانت ةمضلا )١(
 .ءايلا بسانت ةرسكلاو
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 قاقتشالا ملع

 عفري .أدتبا :ىنعب اصقان ًايضام العف - ١

 هربخ نوكي نأ طرشب .ربخلا.بصنيو أدتبملا

 نرتقم ريغ عراضم اهلعف .ةيلعف ةلمج

 «نوسردي بالطلا قلع» :وحن .,«نأ» ب

 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :«قلع»)

 عوفرم «قلع» مسا :«ٌبالطلا» .رهاظلا

 عراضم لعف :«نوسردي» .ةرهاظلا ةمضلاب

 لاعفألا .نم هنأل نونلا توبثب عوفرم

 لع وما: للطن نعال :قازلاو, .ةليسمتللا
 ةلمجو .لعاف عفر لح يف نوكسلا

 الو .(«قلع» ربخ عفر لحم يف «نوسردي»

 .يضملا ةلاح يف الإ «قلع» لمعت

 ,أدتبا :ىنعب نكت مل اذإ .امات العف - ؟
 :«تقلع») «ةدع ٌبعاتم يف تقلع :وحن

 ءاتلاو .رهاظلا حتفلا ىلع بم ضام لعف

 هل لحم ال نوكسلا ىلع بم ثينأتلل فرح
 ينبم رج فرح ءابلا :«يب» .بارعإلا نم

 قلعتم .بارعإلا نمهل لح ال رسكلا ىلع
 ينبم لصتم ريمض ءايلاو .«تقلع» لعفلاب
 .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ةمشلاب عوفرم «تقلع» لعاف :«بعاتم»

 عوفرم «بعاتم» تعن :«ةدع» .ةرهاظلا

 .(ةرهاظلا قلاب

 :قاقتشالا ملع

 ,تاقتشملا لصأ ف ثحبي ملع وه

 :رظنا .ضعب نم اهضعب تاملكلا قاقتشاو

 :قرعلا ملع .مهضعب دنع .وهو .قاقتشالا

 .فرصلا :رظنا

 :فرصلا ملع
 .فرصلا :عجار

 :يتأت

 ىف تيفي ءييولقلا» لاعفأ "نم الفا:

 نيلوعفم بصني .ناحجرلا وأ نيقيلا ربخلا
 ربخلا ٌتملع» :وحن .ربخو أدتبم امهلصأ

 نُمومتملع نإف» :ةبآلا وحنو .«أحيحص
 هب لوعفملا) ٠١( :ةنحتمملا «تانمؤم
 هب لوعفملاو ,«نهومتملع» يف «ّنه» لوألا

 .(«تانمؤم» يناثلا

 «كردأ» وأ «فرع)» .:ىنعمب ًالعف -

 تلو رسل عار لوعفم ىلإ ىدعتت

 نم مكجرخأ ُهَللاو» :ةيآلا وحنو .«ةّيضقلا
 :لحنلا) «ًائيش نوملعت ال مكتاهّمأ نوطب
 تتلغو :وحن .ءابلاب ىذدعتت دقو .(

 .«ةثداحملاب
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 اههلصأ سيل نيلوعفم بصني .ضام لعف
 .«وحنلا أديز تلف :وحن ايتو ًادئين

 :ملعلا

 ءاّمسم ىلع لدي يذلا وه :هفيرعت - ١
 .ةنيرق ىلإ ةجاحلا نود ءاقلطم انييعت

 رابتعاب .ملَعلا مسقي :ةفاشقا

 :نيمسق ىلإ .هصخشت مدعو هانعم صخشت

 دج انا هو .صخشلا ملَع ١-

 لادلا ظفللا مادختساب .هتاذب هنم دوصقملا

 .(ناصح مسا) ناوهر .ديز» :وحن .هيلع

 .«بلغت .ءتوريب

 ديدحتل عضو ام وهو ,سنجلا مَع - "
 «ةماسا» :وحن .هنم دحاو درف ال .هلك سنجلا

 ملَع) «ةلاعثو .(دسأ لك هب دصقي ملَع)

 .(بلعت لك هب دصقي

 :نيمسق ىلإ .هظفل رابتعاب :نلكبو

 .ةدحاو ةملك نم نوكتيو ,.درفم - ١

 .«توريب .ريمس» :وحن

 سا الع نيمسا لك» وهو ءبكرم - ؟
 ءات ةلزنم لّوألا نم اههيناث الّرنم ادحاو
 :ماسقأ ةثالث وهو ,«اهلبق امم ثينأتلا

 نمسك را وهو .يناضإلا بكرملا - أ

 ملعلا

 .ةينك :نامسق وهو .هيلإ فاضمو فاضم

 ؤرما» :وحن .ةينك ريغو .«رفعج وبأ» :وحن

 :«سقلا

 بارعإك ملعلا نم عونلا اذه بارعإو

 وهو .هردص برعي ذإ .نيفياضتملا نم هريغ

 نوكيف .مالكلا يف هعقوم بسح .فاضملا

 فاضملا ىقبيو ...العاف وأ .اربخ وا .ءادتبم

 ٌرعاش سيقلا ؤرما» :وحن .ايئاد ًارورحي هيلإ
 يباب تررم»و .«هللا دبع تدهاش»و .«ٌلهاج

 لك وهو .ّيدانسإلا بكرملا - ب
 ىرسشأالا لا اهادنحإ تدنن :نيكلك

 «علاط ردبلا»:ةوخت ,ةيمسا .ةلمح امإ ؛نوكيو

 «ارش طّبأت» :وحن ٠ .ةّيلعف وأ .(صخش ملع)

 نم عونلا اذه برعيو .(يلهاج رعاش بقل)

 هبارعإ نكلو .ةلمجلا يف هعقوم بسح ملعلا

 ةمالع دوجو ببسب هرخآ ىلع اردن نوكي

 ءاج» .هلاح ىلع ا لظيف .ةياكحلا

 رم طباخت رعش تارقو .«أرش * طبات

 نم نكرم وهو .يجزملا بكرملا -
 دعا و. ملك اعراس“ ع“ اتعتاما و
 ةلزنمب ملعلا يف اهنم رطش لك .نيرطش تاذ
 دا ولا ةيلكلا نم كجاولا قئاححلا فزحلا

© 
 برعيو .(هيوبيس ,كيلعب ,.تومرضح» :وحن

 :يلاتلاك ملعلا نم عونلا اذه
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 ملعلا
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 ثالث هيف .«هيو» ب هتنم ريغ ناك اذإ -
0 0 2 

 ءلوألا هئزج رخآ حتف اهالوأ :تاغل

 فرصني اال ام بارعإ يناثلا ءزجلا بارعإو

 رجلاو بصنلاو ,نيونت نود ةمضلاب عفرلا يف
 يه ةغّللا هذهو .اضيأ نيونت نود ةحتفلاب

 تررمد»و 018 تدع انك رمل .حصفألا

 ةيناثلاو .«ةليمح ةنيدم كبلعيلو كلام

 تارعا هبارعإو فرع ىلإ هردص ةفاضإ

 ةنراام كبلعب لوف ,ىناضإلا كرما

 تروا .“ كبلعي تةفانعاو ليج

 نيءزجلا سف ىلع ءؤانب ةثلاثلاو 30
 كلي فيد .كبلخب :لوقتف ءرشع ةسمخك

 00 تو رم»و ل تدع انك

 :ناتغل هيف .«هيو» ب هتنم ناك اذإ -

 هبارعإ امههتيناثو .رسكلا ىلع هؤانب ايهالوأ

 ذا هنئوييتس ءاقؤ :وحن .فرصني ال ام بارعإ
 ىلع هئانبب) «هيوبسب تررم»و 0

 بارعإ هبارعإب) «ةيوبيسب تورو .(رسكلا

 .(فرصني ال ام

 ,اهمدعو هتلاصأ رابتعاب .ملعلا مسقنيو
 :ىلإ

 لوأ عضو ام وهو ,لجترملا ملعلا -أ

 لبق لابعتسا هل قيسي مل يأ اَلَع هرمأ
 .«نافطغ ناد :وحن ءاهريغ يف ةيملعلا

 ليعتسا ام وهو ,لوقنملا ملَعلا - ب

 وهو ءاهيلإ لن مث ءاهريغ يف ةيمستلا لبق

 ,مسا نع الوقنم نوكيو .مالعألا يف بلاغلا
 نع 0 00 :وحن ,ةفص وأ .«دَسأ» :وحن

 أ ؛(ةليبق مسا) «رمش» :وحن .لعف
 ل تلا مق رسب دا يا قط ا وح

 نع» :وحن .مساو فرح وأ .(صخش مسا)
 ...(صخش مسا) «ديز

 نع ةرابع وهو ,ةبلغلاب ملعلا 2

 تبلغف ةنيعم تايصخشب تطبترا ءامسأ
 ,«ريبْرلا نبا» .«سابع نبا» :وحن .اهيلع
 .«نينثإلا»و .«فحصملا» .«لوسرلا»

 .بيلغتلا :رظناو ...«ءاثلثلاو»

 :ىلإ .هتلالد رابتعاب ,ملعلا مسقنيو

 تاذ ىلع لدي يذلا وهو :مسا -
 رغأ ضرغ ةدايز نود بلاغ ةصُخشم ةّيمم

 .ديز» :وحن ءامهريغ وأ هذ وأ ء.حدم نم

 .«ةماسأ .هللادبع

 حدمب رهحلا مَلَعلا وهو .بقل -أ
 ونمت همد.وأ 0 نيدياملا نيتزت وجت ىمسملا

 .«ةقانلا فنأ»

 بكرملا مسالا يهو ,.ةينكلا 7

 «بأ» :«نباب ءودبملاو اًفاضإ ًابيكرت

 .(«معا) .«تخأ» ,«خأ» .«تنب» .«ةنبا» .«مأ»

 مأ» .«ركب وبأ» :وحن .«ةلاخ» ,«لاخ» «ةمع»

 نم ةمالع .برعلا دنع ,ةينكلاو .«موثلك

 .دجن اننأ ظحالملاو .فرشلاو حدملا تامالع
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 ةيملعلا

 ةفاضم تافص .ةّيبرعلا تالامعتسالا نيب نم
 نأ نود ..,.«خأ» وأ .«مأ» وأ .«بأ» ب أدبت

 اخا وا ءاتنب وأ ءانبا هيلا فاضملا نوكي

 الث هركي وباوتف هلا :تاشنللا اًفيتح

 «موثلك مأ»و .ركب همسا صخشل بأ سيل
 ...«موثلك» همسا صخشل اّمأ تسيل

 ةينكلاو بقللاو مسالا بيترت - '"*

 زاج .ةينكلاو مسالا نيب عمج اذإ :اهبارعإو
 نيب عمج اذإ كلذكو ,ةينكلا وأ مسالا ميدقت
 مسالا عمتجا اذإ اَمأ .ةينكلاو بقللا
 نم امأ .ابلاغ مسالل ميدقتلاف .بقللاو
 :هنإف ,بارعإلا ةيحان

 مسالا وأ .بقللاو مسالا عمتجا اذإ -

 نيدرفم اناكو .ةينكلاو بقللا وأ .ةينكلاو
 .«قورافلا رمع» :وحن 1( قيبكرت ريغ :يأ)

 يف هعقوم بسح برعي اههنم لوألا نإف
 هيلإ ًافاضم اَمإ نوكيف .يناثلا اّمأ .ةلمجلا

 الدب وأ ءاديكوت وأ .نايب فطع اًمإو .ٌرَجيف

 .رجلاو بصنلاو .عفرلا يف هعبتيف لوألا نم

 تيكرت اعم تكرم اناكو-..اههتيتا 1ذإ انآ
 نإف ,«هللا دعس زيزعلا دبع» :وحن .ةفاضإ

 يف هعقوم بسح كرف «دبع» لوألا فاضملا

 فاضملا نوكيو .هيلإ فاضملا هدعبو .ةلمجلا
 ,نايب فطع وأ الدب) هل ًاعبات «دعس» يناثلا

 .هيلإ فاضملا هيليو .(اًيظفل اديكوت وأ
 ,ادرفم لوألا ناك اذإ .مكحلا كلذكو

 نيز ّلع» :وحن .اًيفاضإ ًابيكرت ًابكرم يناثلاو
 ًاييكرت ًابكرم لوألا ناك اذإ وأ .«نيدباعلا

 يجمل بكرملا مآ .ًادرفس ناقلاو- ءايفاضإ
 دعي البف ..ئداتشإلا .بكرملاو .ةتاقحلمو

 درفملا ةلزنمب اهنم لك ربتعُي اغإو .اهبيكرتب
 .ملعلا عاونا ١ فه رشا عونب هعاتجا دنع

 ,ةينكلاو بقللاو مسالا عمتجا نا

 .هيارعإ يف لوألل ًاعبات ربتعُي ثلاثلا َنإف

 بقللاو مسالا نم نانثا عمتجا اذإ -

 يف عطقلا زوجي هنإف ,ةثالثلا وأ .ةينكلاو

 زاج ءارورح لوألا ناك نإف .ثلاثلاو يناثلا
 الوعفم عوطقملا بارعإ عم بصنلا يقابلا يف

 اربخ هرابتعاب عفرلا وأ .فوذحم لعفل هب
 هزه. نم ادق اه طرقو فود [دهبل

 بقللاو ةينكلاو مسالا نوكي نأ ةيبارعإ

 .دحاو صخشل
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 ىلع ُاَلَع ظفللا نوك .ىوحنلا يف
 ةلع يهو .نيعم ءيش ا د وأ 7

 تنقش اه13|:قرضلا قي ءاسألا غلع ةيوتعم

 «رَمْع» وحن) لدعلاك ىرخأ ةّيظفل ةلع اهيلإ
 .(ةاحنلا معز بسح «رماع» نع ةلودعملا

 نزو ىلع «دمحأ» :وحن) لعفلا نزوو

 ةمجعلاو .(«بنيز» وحن) ثينأتلاو .(«لعفأ»
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 انلع

 تيب» :وحن) بيكرتلاو ,(«ميهاربإ» وحن)

 .(«محل

20 
 "م

 :انلع

 :كلوق وحن يف ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 .«أنلع قيل 277 دي حّرص»

- 

 :يقأت

 زيعظو «لع» رجلا قرح نيا ةيكرم ج١
 ىلع :رظنا .درفملا بطاخملا

 نيف لعف مسأ وهو ءادحاو اظفل - *؟

 هيف رثتسم ريمض هلعافو .حتفلا ىلع ىنبم
 هاك عم نست كنا ريوق يوكو

 نكيلع .مكيلع ءامكيلع .كيلع :باطخلا

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا :«مكيلع»)
 هلا :هريدقت ارجو هيف فمع وسنل ةلغاقو

 ال مضلا ىلع بم باطخ فرح فاكلاو

 روكذلا عمجل ميملاو .بارعإلا نم هل لح
 نم هل لحن ال نوكسلا ىلع قيم فرح

 .(بارعإلا

 :نوكيو

7 507 
 ٠١6(. :ةدئاملا) «مكَسفنأ مكيلع» :ةيآلا

 رجلا فرحب ىدعتيف «مصتعا» ىنعمب -

 .«حجنت ىتح داهتجالاب كيلع» :وحن

 5 ا
 معنا :«أحابص مِع» :كلوق يف اهلصأ

 ةرثكل نونلاو فلألا اهنم تفذُ ءاحابص

 لع ايس ربا لس تردتو» :ناسفنالا
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .نوكسلا
 ناَمَد فرظأ ةانابص 56 1 :ةريدقت

 لعفلاب .قلعتم. .ةرهاظلا ةحتفلاب. ًابوصنم
 :ةرثنع لوق هنمو .«مع»

 يتلكتا ءارش اب ةيج راح اني
 .ىملشاو ةلبع راد احابَص يِمِعو

2 

 2 :مع

 «ام»و «ْنَع» رجلا فرح نم بكرم ظفل
 لوخدل اهفلأ تفذح يتلا ةّيماهفتسالا

 «؟ثحبت مع» :وحن .اهيلع رجلا فرح

 نوكسلا ىلع ّينبم رج فرح :نع :«مع»)

 هل لح ال ميملاب ةمغدملا نونلا ىلع رّدقملا

 «ام» .«ثحبت» لعفلاب قلعتم .بارعإلا نم
 رج لح يف نوكسلا ىلع نم ماهفتسا مس
 عوفرم عراضم لعف :«ثحبت» .رجلا فرحب

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةّمضلاب

 .(تنا :هريدقت ابوجو
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 هس

 :(مع

 «ام»و «نع» رجلا فرح نم بكرم ظفل
 نعت بيرق امع» :وحن .'''ةدئازلا ةيفرحلا
 رج فرح :نع :«امع») .«ناجتمالا جئاتن

 ةمغدملا نونلا ىلع رّدقملا نوكسلا ىلع بم

 قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال ميملاب

 رورحي مسا :«بيرق» .«نلعتس» :لعفلاب
 فرح نيسلا :«نلعتس» .ةرهاظلا ةرسكلاب
 هل لحم ال حتفلا ىلع ّنبم لابقتساو سيفنت
 عراضم لهعف :«ٌنلعت» .بارعإلا نم
 :«جئاتن» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لوهجملل

 وهو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 رورجح هيلإ فاضم :«ناحتمالا» .فاضم

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 :دامعلا

 .ريمضلا يف لصفلا وأ داععلا ريمض رظنا
 .داعلا نون ةياقولا نون يمسي نم مهنمو

 :ةزمعلا

 نوكتت نأ نكمي ال ام .ةلمجلا يف .يه
 يساسألا اهانعم متي نأ الو .اهتودب ةلمجلا

 ربخلاو أدتبملاو هبئانو لعافلا لمشتو .اهب الإ
 .دانسإلا :رظنا .اهرابخأو خساونلا ءابسأو

 .رجلا نع «نعدم «ام» فكت ال )١(

 لمعلا

 هللا َكَرَمَع

 برعلا مَسق يف ًاريثك درو ظفل
 دقو 4" نلا لوطي ةاعد ةلضأو ءانتادكاتو

 اهمهأ .ةَّدِع تاجيرخت ةاحنلا اهجّرخ
 :نايلاتلا ناحيرختلا

 هللا لاسأ يذلا كرغو- لما 5

 :كَرمَع :يلاتلاك بارعإلا نوكيف .كّرمَع

 :لاسأ :ةريدعت فودح لعفل ناث هب لوعفم

 ىلع ؛ يقيم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم وهو

 ظفلا هللا ةفاض الاب لد. لغ يف متفلا

 ةحتفلاب بوصنم رخؤم لوأ هب لوعفم ةلالجلا

 00 .ةرهاظلا

 نأ هللا لأسأ» :«ةللا كّرمع» لصأ - 5

 :يلاتلاك بارعإلا نوكيف .«كرمع ليطُي
 :هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم :«كّرمع»

 وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم .ليطي
 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ,فاضم

 ظفل :«هللا» .ةفاضإلاب رج لحم يف متفلا

 ةةريدقت“ :فودحم -لغفل هب. لوعفم. ةلآلخلا

 .ةعيبر يبأ نب 5 ٍلوق 0 .لأسأ

 يننرِصْبت ينتمي امك

 دمستان سرج

 :لمعلا

 وه وأ .لومعملا يف لياعلا ريثأت وه

 .رمعلاب مسق لصألا نإ لوقي نم مهنمو (؟)

/ 



 مومعلا
 .لومعملا .لماعلا :رظنا .بارعإلا

 ,ليضفتلا مسا لمع رظناو .بارعإلاو

 .ردصملا مساو .لعفلا مساو .لعافلا مساو

 :يف ّيميملا ردصملاو .ردصملاو .لوعفملا مساو
 .(5) لعافلا مساو )١(. ليضفتلا مسا

 مسأو .(5) ردصملا مساو.(١) لعفلا مساو

 )0-١(. ردصملاو .(") لوعفملا

 :مومعلا

 نمامح نم يدحلا ةوبسلا وف

 وهو .نيعمب اهتاموهفم نيعتت ال يتلا تاركللا

 :عجار .ةركنلاب ءادتبالا تاغّوسم نم اضيأ

 ح ةرقفلا ,* مقرلا .ربخلاو أدتبملا
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 :نع
 :يتأت

 .رهاظلا مسالا رجي رج فرح ١-

 «قبط نع ًاقبط َنُبَكَرَتْلِط :ةبآلاك
 يضرو» :ةيالاك .ريمضلاو ١9( :قاقشنالا)

 اهدعب «ام» ةدايزو .(9 :ةنيبلا) «مُهنع ُهللا
 ةعست اطون اع هرظنا لمعلا ع اينك ذل

 :ناعم

 اهرثكأو اهيناعم مهأ يهو ,ةزواجملا - أ

 اوركذي مل نيّيرصبلا ْنإ ىتح .الامعتسا
 :وحنو .«ينطو نع رفاسأس» :وحن ءاهريغ

 :تايقسلا ةساع نص تعرت
 نيكرتل» :ةيآلا وحن .ةيدعبلا - ب

 دعب :يأ ١4( :قاقشنالا) «ب قَّبَط ْنَع اقْبَط

 لخبي ْنَمَوظ :ةيآلاك .ءالعتسالا - ج

 :ىأ (78 :دمحم) «هسفن نع ُلَحْبَي امنإف

 ١ هنت لع

 نحن امو» :ةيآلا وحن .ليلعتلا - د

 ,.(07 :دوه) «كلوق نع انتا يكراتب

 .كلوق لجأل :يأ

 ال انأ» :وحن ءيف :ىنعمب ةيفرظلا - ه

 .«ينطو نع عافدلا نع رخأتأ

 اهدعب ام ناك اذإ كلذو ,ةناعتسالا -

 .«سوقلا نع تيمر» :وحن .اهلبق ام ةلآ
 موي اوقتاو) :ةيآلا وحن .ةيلدبلا -

 :ةرقبلا) «ًائيش سفن نع سفن يزجت ال
 سفن لدب :يا (غم

 وهو :ةيآلا وحن ,«ُْنِم» ىنعب -
 :ىروشلا) «هدابع ْنَع ةّبوتلا ُلبَقَي يذلا
 .مهنم :يأ 06

 قطني امو» :ةيالا وحن .ءابلا ىنعب - ط

 .ىوهلاب :يأ ,(" :مجنلا) «ىوطلا نع

 ءاج اذإ كلذو .بناج :ىنعب ايسا - ؟
 نع ْنِمو ملعملا ءاج» :وحن ءرج فرح اهلبق

 كرم هيل اع وارلا 84 والا هد ا ركأ هين
 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ّيبم
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 امدنع

 لعل نتج لف رج ركع
 فوذحم ربخب قلعتم .بارعإلا نم هل

 .بناج :ىنعب مسا :«نع» .ةدوجوم :هريدقت

 ءرجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ّينبم
 رورجم هيلإ فاضم :«هنيي» .فاضم وهو
 ريمض ءاملاو .فاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب

 نيت لا نا نكلا» ليغ وج لابعتم
 عوفرم رّخؤم أدتبم :«هتأرما» .ةفاضإلاب
 نيم <ءاحلاو: «قاضم وهو: ةرهازفلا“ ةنشلات

 .ةفاضإلاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 بصن لحم ٍق «هتأرما هنيمي ْنَع ْنِمو» ةلمجو

 :ةءاجفلا 7 يىرطق لوق و .(لاح

 ةئيرد حامّرلل ينارأ ْدَقَلَف
 يمامأو ةرم يىنيع نع نم

 مت اروووا فرط الإ عقي ال مسا

 فذح زوجي الو ."!درفملا ىلإ ةفاضإلا مزليو

 وه رسكلاو .اهحتفو اهمضو نيعلا رسكب لاقت )١(
 .حصفألاو رهشألا

 .ةلمجلا ىلإ فاضت الف (1)

 ةيفرظلا نع «دنع» جورخ .ردان اذهو .زوجيو (؟)

 لاق نمل هّدنع كل له» :كلوق وحن .ًايداع ايسا حبصتل
 ةمضلاب عوفرم أدتبم :«دنع») ةرايس ىدنع :كل

 .(ةرهاظلا

 فرظ :«دنع») «حبصلا جالبنا دنع كت رز»

 قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز

 :ةيآلا وحن .ناكم فرظ وأ ,.(«كترز» لعفلاب

 وأ 0 :لمنلا) « هدنع ارقتسُم هآر (لف»

 «يملعم دنع نم تيتأ» :وحن ازور اما

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحج مسا :«دنع»)

 وحن .روضحلا ناكم وأ دوجولا «دنع» ىنعمو

 اذإ ةياغلا ءادتبا ىنعب يتأتو .«كدنع ملعملا»
 ذنع نم تيتأ» :وحن ,«نما» اهتقبس

 .«نم» ب لإ ًٍّ الو .«ةسردملا

 :ذئدنع
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 تيفو .ذئنأ :رظنا .«ذئنآ بارعإ برعت

 .«تيبلا جراخ ذئدنع تنكو كيلإ

 :كدنع

 :يتأت

 ريمضو هدنع» فرظلا نم ةبكرم - ١
 دنع :رظنا .بطاخملا

 وعلا لحب قع رمآا .لقق ديلا ك8

 راتسم ريمض «كدنع» لعاف) «أباتك كدنع»

 كنا ردت انوهو دق

- 

 :امدنع

 «دنع» نامزلا فرظ نم كر ظفل

 ا



 ةنعنَعلا

 يتأي امدنع كروزأس» :وحن ,ةيردصملا «ام»و

 بوصنم نامز فرظ :«امدنع») «ءاسملا

 .«كروزأ» لعفلاب قلعتم ,ةرهاظلا ةحتفلاب

 ال نوكسلا ىلع ىنبم يردصم فرح :«ام»

 عراضم لعف :«يقأي» .بارعإلا نم هل لح
 .لقثلل ءايلا ىلع ةرذقملا ةّمضلاب عوفرم

 ةمضلاب عوفرم «يتأي» لعاف :«ءاسملا»
 «ءاسملا ٍتأي» نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا

 .(ةفاضإلاب رج لح يف

 :ةنعنعلا

 ,انيع ةزمطا 5 يف لثمتتو ,مهرواج نمو

 ا 5 «نَع» ,الثم ,نولوقيف

 :دهعلا

 .«لأ» ف ةيدهعلا لأ عجار

 :ريمضلا دوع

 )١(. ريمضلا :رظنا

 ريتش ©

 :هئدب ىلع هدوع

 ىلع ادوَع وأ ,هئدب ىلع هدوع عجر :لاقي

 وأ عجر ىتح بهذي دكي مل هنأ ىنعب دب

 :يلاتلاك اهيرعنو .هتدوعب هباهذ ضقن

 وهو ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح :«هدوع»

 علا لع نم لتعم يمض ءاهاو عكاضم

 ينبم رج فرح «ىلع» .ةفاضإلاب رج لحم يف
 قلعتم .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 ةرسكلاب رورجي مسا :«هئدب» .«دوع» ردصملاب

 لضتم ريمض ءاطاو .,فاضم وهو .ةرهاظلا

 .ةفاضإلاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 «هذوع» نوكتف «هئدب ىلع هدوع» زوجيو
 لحم يف «هندب ىلع هدوع» ةلمحلاو أدتبم

 .لاح بصن

 :ضرعلا

 :رظنا .ضيوعتلا وه :فرصلا يف -

 .ضيرعتلا

 :رجلا ترن يناعم نم :وحنلا يف -

 ابلاغ الّدبم ءابلا دعب ام نوكي نأ وهو .ءابلا
 ةرايسلا .ثيرتشا» دوخن .ءاذوخأم اهلبقا امو
 .هتاقتشمو «لدب» لعفلا عمو .«رانيد ٍفلأب

 وأ ذوخأملا وه ءابلاب رورجملا نوكي نأ زوجي

 وه ام نيعت يتلا يه نئارقلاو .كورتمل
 ةرايسلا تلديتسا# هوحن .كورتملا وأ ذوخأملا

 وأ ةرايسلا وه ذوخأملا نوكي دقف .«تيبلاب

 كورتملاف .ميركلا نآرقلا يف اَمأ .تيبلا

 .اهدعب نوكي
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 :ضوَع
 صتخم ؛لبقتسملا قارغتسال نامز فرظ

 ءفضي مل اذإ ّمضلا ىلع اًينبم نوكي .يفنلاب
 ادبأ :يأ «ضوع لساكتأ ْنل» :وحن

 ف مضلا ىلع ؛ يئبم نامز فرظ :«ضوعا»)

 لعفلابب نلمس فينش لتتم ضن لع
 :ىثعألا لوق هنمو («لساكتأ»

 انضلاحم 0 ىَدَت نابل ٍيعيضر

 نرد ال ضوع تلد فاح

 ال» :وحن ,فيضأ ادإ 000 نوح

 .رهدلا َدَْبَأ :يأ «نيضئاعلا ضوع قرسأ

 ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ :«ضوع»)
 .(«قرسأ» لعفلاب 5 ةرهاظلا

- 

 :اضوع

 أضوِع ٌديز َءاج» :كلوق وحن يف برعت
 وصنف الاخ (ةيخأ نع :وأ) «هيخأ نم

 ًايوصتم اقلطن الاقم وأ .:ةرهاظلا ةعتفلاب
 .ةرهاظلا ةحتفلاب

 :ةفايعلا

 .ةيلهاجلا يف مهمولعو برعلا فراعم نم

 دنع ريطلا هاجتا ةظحالم ىلع موقت يهو

 .نميتلا اهنمو .اولئءافت ةني هجتا اذإف .هرجَز
 اهتنوتءاوريطت ىأ :ءارفداشت سقراط اذإَو

 .مؤاشتلا يأ ريطتلا

 .رجزلا :عجار

 :انايع
 لاح «أنايع هتدهاش» :وحن ىف ا

 ًافلطم الوففما وا :ةرهاظلا :ةحتنلاب ةيوضتن
 ؛ةريدقت تود .لكفل
 .ةرهاظلا ةحتفلاب

 :زيع

 ناهد ريع: قالا رعبا فويس رمنا

 دنع د1 سه ةيدضا)ا | 11| كوك

 وأ ايوضتم ..هيلإ جري يمص ىلإ تفيضأو

 0 هدكؤمل نييننعا ارورخ 1 ًاعوفرم
 تورو «هنيع ملعملا تعالو «هنيع لعمل

 ةنعلاب عوفرم ديكوت :«نيع») «هنيع ملعملاب

 لاثملا يف ةحتفلاب بوصنمو لولا لاثملا ف

 ,ثلاثلا لاثملا يف ةرسكلاب رورحيو .يناثلا

 ديفت يتلا ّيونعملا ديكوتلا ظافلأ نم انه «نيع» )١(

 .هنع لاهتحالا ةلازإو .دّكْؤملا نع كشلا داعبإ

 ١ع



 ةملكلا َنيَع

 لع ينبم لصتم ريمض ءاملاو .فاضم وهو

 نوكي امدنعو (ةفاضإلاب رج لح يف مضلا

 ىلع عمجت وأ «نيع» 000 دكؤملا

 دانس لوقا اهم :نيعالا ىايعأو
 عضو حصيو ,«مهنيعأ 9 امههانيع ةنالعملا

 عج :لوقتف .«سفن» وهو اهعمرخأ ديكوت
 ل

 «هنيع هّنفن ٌديز حجن» وأ «هسفن هنيع ٌديز

 ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم لوأ ديكوت :«هٌسفن»)
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاطاو .فاضم وهو

 ديكوت «هنيع» .ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا
 وهو ةمضلاب عوفرم ''

 عوفرملا رتتسملا ريمضلا دكؤي ال ناش

 :وحن .لصفنملا ريمضلاب دكؤي م ام «نيع» ب

 لضتملا ريعفلا نأ فدفع وه اج لدلاو

 ريمضلاب هديكأت مزاي الف ءرورجملاو بوصنملا

 هنا :تورمالو وديع انكي ارق وخلا« لضتملا
 .((هنيعب

 ءابلاب تقبس اذإ أظفل ًارورح ابسا - ؟

 «ديز» ل نام

 نم هدكؤم عقوم بسح هلحمو .ةدئازلا
 .«هنيعب كباتك ٌتأرق» :وحن .بارعإلا

 د د
 .(ديكوت هنأ

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعُي ابسأ -

 لإ :فضت "1. وأ .دكزملا تذغ :13]::كلذو

 .ديكوتلل ديكوت ال )١(

 :«أنيع») :ءانيع ريمألا وه اذه» :وحن .ريمض

 تناك اذإ وأ .(ةرهاظلا ةحتفلاب ةيوصنم لاح

 وأ ءاملا نيع وأ .رظنلا ةادأ يه يتلا نيعلا

 :ةملكلا نبع
 نازيلا' نم نيفلا :لباقت اا ىه

 يف ماللاو .«حبس» يف ءابلاك ,لعفلا ظفل نم
 يف ميملاو («ملع» لصألا نأل) .«ملاعت»

 لمع لضألا نآلا) + ل مستنلاو

 ذوخأملا

2 
 و

 9 :انئيع
 اي

 قيدصلا وه» :كلوق وحن يف الاح برعت

 .«انيع يفولا

 هّبنجا» بارعإ برعت .نيهجاوتم :ىنعمب

 يبنج ىلإ هبنج :رظنا .«يبنج ىلإ

 :هيع
 م ©

 لمع ويم لئألا ركل ترض ا
 .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 ءع/"



 باب

 :بئاغلا

 .«ريمضلا» ىف بئاغلا ريمض عجار

 :قاغ

 هلأ نيكلا لع ىبم تارقلا ةيوضا ملا
 .بارعإلا نم هل لحب

 .ًايلاغ
 سا «أبلاغ ديو حجنا» :وحن يف برعن

 ,ةرهاظلا ةحتفلاب ضفاخلا عزن ىلع ابوصنم

 .بلاغلا يف ٌديز حجن :لصألاو

 :ةياغلا

 ىلإ «نم .ىم :رجلا فورح يناعم نم

 نمو ىم :نافرحلاو .ذم يف .ىح ,ماللا

 .ماللا .ىلإ :فورحلاو .ةياغلا ءادتبا ناينعي

 نيغلا

 اهيادعاو ابلاغ ةياقلا فاذكا تاهت دو
 .هتدام ىف فرح لك :رظنا .ًانايحأ

 :ادغ

 :يتأت

 ىنعب تناك اذإ ًاصقان ًايضام العف - ١

 :وحن .ريخلا بصنيو أدتبملا عفري .«راص»

 ٍضام لعف :«ادغ») «اًراح سقطلا ادغ»

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع بم صقان

 عوفرم «أادغ» مسا :«سقطلا» .رذعتلل

 «ادغ» ربخ :«اراح» .ةرهاظلا ةّمضلاب

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 ,راص :ىنعمب نكت مل اذإ .اًمات العف - ١

 يف تبهذ :يأ «يلمع ىلإ ٌتودغ» :وحن
 ينبم ضام لعف :«تودغ») هيلإ (''ةادغلا

 .سمشلا عولطو رجفلا عولط نيب ام :ةادغلا )١(

 ةفز



 م,

 ادغ

 .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو

 .(لعاف عفر
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 :ادغ

 يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 ا دأ رو اس :وحن

 :ةادغ
 :رظنا) .«عوبسأ» بارعإ برعت

 ًةادغ كتدهاش» :وحن يف ىهو ,(عوبسأ

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ «ءاعبرألا
 .«كتدهاش» لعفلاب

 و2

 :ردع

 ينبم ىدانم .رذغلا ريثك اي :يأ رد اي

 لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 .فوذحملا ءادتلا

 و
8 | 

 :هودع

 :رظنا .اهبارعإ برعتو «ةادغ» ىنعمب

 .ةادغ

 ل

 :ةيدغ
. 

 :رظنا .اهبارعإ برعتو .«ةادغ» ريغصت

 .ةادغ

- 

 .ىقرش :رظنا .«ّيقرش» بارعإ برعت

 :يتفرغ ىلإ ُهَتفرُع
 هبنج» بارعإ برعت .نيهجاوتم :ىنعمب

 .يبنج ىلإ هبنج :رظنا .«يبنج ىلإ

 :ةبلغلا

 .«ملعلا» يف «ةبلغلاب ملعلا» عجار

 :طلغلا
 .لدبلا ف «طلغلا لدب» عجار

 :ةيبغلا

 رئاض عجارو .باطخلاو ملكتلا ةميسق

 .«ريمضلا» يف ةبيغلا
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 وأ .ةبوصنم وأ .ةعوفرم ةفص - ١

 اهلبق ىتأ اذإ كلذو ءاهفوصوم بسح ةرورحي

 «محلاص ُريغ ُلَمَع هنإ» :ةيآلا وحن .ةركن
 :ةيآلا وحن ,ةركنلاك ةفرعم وأ ,.(47 :دوه)

 ريغ مهيلع تمعنأ َنيذلا طارص»

 هقول .074نيّناَضلا الو مهيلع بوضغملا

 ةنفلاج :عوتمرما تست لوألا ةنآلا)
 رورجي تعن ةيناثلا ةيآلا يفو .ةرهاظلا

 ف لع ةركن «ريغ»و .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 ةفرعملل اهتفاضإ ديفت ال .ريكنتلاو ماهمإلا

 .افيرعت

 برعتف .ةّيئانثتسالا «آلإ» ىنعب - ؟
 ,لإ :رظنا .«الإ» دعب عقاولا مسالا بارعإ
 :«ريغ») «ديز ريغ ٌبالطلا حجن» :وحن

 وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىنئتسم

 ةرسكلاب رورحجي هيلإ فاضم :«ديز» .فاضم
 «ديز ريغ حجن ام» :وحنو .(ةرهاظلا

 ةمضلاب عوفرم «حجن» لعاف :«ريغ»)
 هيلإ فاضم «ديز» .فاضم وهو ةرهاظلا

 ٌبالطلا حجن ام» :وحنو .(ةرسكلاب رورجب

 ني: لاني اهأ لع عفرلا زاوجب .«ديز ريغ

 ىثتسم اهنأ ىلع بصنلاو ,«بالطلا»

 الإ نوكي ال «ريغ» دعب مسالاو .بوصنم

 ةلثمألا يف انعم رم اك .اهيلإ هتفاضإب ًارورحي

 ىلا «نيذلا» وه انه «ريغ» فوصومو .ا/ :ةحتافلا )١(

 .مهنيعب موق ال سنجلا انه ديفت

 رخآلا حيحص ريغ

 ةاعارم ّرجلا هيف زوجيف هعبات امأ .ةقباسلا

 ديز ريغ ُباَلطلا ّحجن» :وحن .ظفلل
 ىنعم نأل) .ىنعملل ةاعارم بصنلاو .«ريمسو

 بالطلا حجن» :وحن ٠ .(ًديز لإ :«ديز ريغ»

 د نزع له فرار هاهو تنارع
 ريغ ٌبالطلا حجن ام» :وحن يف كلذو .ديز
 .«ريمسو دير

 ًاسا ريغ سيل» بيكرت يف برعت - ''
 ,«سيل» مسا عفر لح يف مضلا ىلع اًينبم
 بصن لحم يف وأ الما ريغ سبل ةريوقتلاو
 ريغ لصاح سيل :ريدقتلاو .«سيل» ربخ

 ٍ 7 ثتندتسا» :وحن .تفيضأ اذإ اَمأ .كلذ

 ىلع اهعفر زوجيف .«اهريغ سيل ةريل فالآ
 نادتسنم سيل :ريدقتلاو «سيل» مسا هنأ

 .(9/) ءانثتسالا :رظناو .اهريغ

 :كَّش َرِيَغ

 كنأ كش َريغ» :وحن يف «َريغ» برعت
 :ضفانلا عزنا لع ايوصسا اننا ةرورس
 .فاضم «ريغ»و .كش ريغ يف :لصألاو

 .ةرهاظلا ةرسكلاي رورح هيلإ فاضم :«كش»

 :رخآلا حيحص ريغ

 رظنا .دودمملاو .روصقملاو ,صوقنملا وه

 :ةتداف يف 35

 قى



 لقاع ريغ

 :فرصتنملا ريغ :لقاع ريغ

 عونمملا :رظنا .فرصلا نم عونمملا وه نييمدآلا سنج نم نكي ملام وه
 .هفرفلا نم .لقاعلا :رظنا .ةكئالملاو

 :نكدتملا ريغ

 متل نع مسالا :رظنا

 لك



 باب

 :(ءافلا) ف

 .فطع فرح - 1١ :هجوأ ةعبسب يأت

 طبار فرح - 57 .فانئتسا فرح - ؟

 - 0 .ٌئببس فرح - 14 .طرشلا باوجل

 .نيسحتل دئاز فرح -51 .ليلعت فرح

 .رمأ لعف - 7 .ظفللا

 ينبم فطع فرح :ةفطاعلا ءافلا -أ

 فطعُي .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع
 ,«ريمسف ديز ءاج» :وحن ءمسأ ىلع سا

 اهرانج :ةيآلا وحن ,ةلمج ىلع ةلمجو

 «هيف اناك امم امهجرخأف ءاهنع ناطيشلا
 :ةعمتجي ناعم ةئالث ديفت يهو (”7 :ةرقبلا)

 يف 5 فوطعملا عم فوطعملا كارتشا

 اذإف ."'بيقعتلاو ,0بيترتلاو .مكحلا
 اديذا نأ عين :ةريستسف كيو ةاعل هتلق

 «انسأب اهءاجف اهانكلهأ» ةيآلا يفاشت ال )١(
 اندرأ :ريدقتلا نأل بيترتلا اهتدافإ (" :فارعألا)

 .انسأب اهءاجف اهكالهإ
 .هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةلهم دوجو مدع يأ هق

 .يخارتلاو بيترعلا ديفت ام اردانو

 ءافلا

 اع دياز .ناومود وقتما أ اكرتتلا :اريعشو

 يتأت دقو .اهنيب ةلهم نود ريمس هدعبو الو

 :ةيآلا وحن ,ءبيترتلا درجمل ةفصلاو ةلمجلا يف

 ,نيمس لجعب ةاجف .هلهأ ىلإ غارف»
 (؟7 - 153 :تايراذلا) «مهيلإ هبّرقف

 ِتايلاتلاف .ًارجز تارجاّرلاف»ط :ةيآلا وحنو
 فطع :رظناو (؟ - ؟ :تافاصلا) «ًاركذ
 .(4) قسنلا

 ,اهفوطعم عم ءافلا فذحت دق :ةظوحلم

 .هموقل ىسوم ىقستسا ذإو#» :ةيآلا وحن

 هنم ترجقتاف نبا كاضعب ترض انلّقف

 يأ ٠١(. :ةرقبلا) «ًانيع ةرشع اتنثا
 ءانفلا هده :ىمستو .:ترسفتاف ا ترف

 اهدعب ام فطعت يتلاو .مالكلا يف ةروكذملا

 ءافلا :اهفوطعم عم ةفوذحملا ءافلا ىلع

 نع فشكتو حصفت اهنأل .ةحيصفلا

 :فوتعملا

 فرح :ةيفانئتسالا ءافلا - ب

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّقبم فانئتسا

 الا



 (ءافلا)

 ةقالع ال مالكب اهدعب ام فنأتست .بارعإلا

 نوكت اهدعب يتلا ةلمجلاو ,قباسلا مالكلاب هل

 وحن .بارعإلا نم اهل لحم ال ةّيفانئتسا

 ءاكرش هل العج .احلاص امهاتآ لفه :ةيآلا

 «نوكرشُي اَبَع ُهَّللا ىلاعتف ءامهاتآ اهيف
 «هللا ىلاعت» ةلمج) ١19١(. :فارعألا)

 .(بارعإلا نم ال لحم ال ةّيفانئتسا

 .طرشلا باوجل ةطبارلا ءافلا - ج
 ال حتفلا ىلع ينبم فرح :ءازجلا ءاف وأ

 .طرشلا باوج يف عقي ,بارعإلا نم هل لح

 باوج مزج لحم يف هدعب ةلمجلا برعتو
 الو ,ةمزاج طرشلا ةادأ تناك اذإ .طرشلا

 ةادأ تناك اذإ .بارعإلا نم لح اهل نوكي

 باوج ناك اذإ كلذو .2''ةمزاج ريغ طرشلا
 :طرشلا

 ذهتجي ْنْم» :وحن .ةيمسا ةلمج ١-
 يف «هرظتنت ةزئاجلا» ةلمج) «هرظتنت ةزئاجلاف

 .(طرشلا باوج مزج لح
 نم» :وحن .دماج اهلعف ةيلعف ةلمج - ١

 ىسعف» ةلمج) «هاغتبم لاني نأ ىسعف لت

 باوج مزج لح يف «هاغتبم لاني نأ

 .(طرشلا
 وحن رذق» ب. ةنرتقم ةيلعف ةلمح - *”

 هَل أ قري اعف قرم نإ اولاق» :ةياآلا

 ةدام يف ةمزاجلا ريغو ةمزاجلا طرشلا تاودأ رظنا )١(

 .«طرش»

 .(77 :فسوي) 4َلْبَق ْنم

 نإ» :وحن «ام» ب ةنرتقم ةلمج - غ
 اخ تنأ ف و

 اذإ» :وحن .«ْنَل» ب ةنرتقم ةلمج - ه
 فرعت نل» ةلمج) «ةحارلا فرعت نلف َتلحر
 باوج اهنأل بارعإلا نم ال لح ال «ةحارلا
 .(مزاج ريغ طرش

 «فوس» وأ نيسلاب ةنرتقم ةلمج - 7
 .«مدنت فوسف ٌرجاهت نإ» :وحن

 اذإ» :وحن .«ٌبَر» ب ةردصم ةلمج -

 .«كمركأ ايف ينترز

 ول» :وحن .«امتأك»ب ةرّدصم ةلمج -
 «ينتمركأ انأك» ةلمج) «ينتمركأ امئأك يترز

 طرش باوج اهنأل بارعإلا نم اهل لح ال

 .(مزاج ريغ

 نم» :وحن .طرش ةادأب 00 -4

 .«هرواحف ًافقثم ناك نإف كرواحي

 فطع فرح يه :ةيببسلا ءافلا - د
 ىلع هتلالد عم بيقعتلاو بيترتلا ديفي

 لعف اهدعب عقي نكل .«ةيباوجلا ةيببسلا»

 0 ا يع
 ءاهدعب ال ًاببس اهلبق ام نوكي نأ اهطرشو
 :ةيلاتلا ةعستلا رومألا ٌدحأ اهيلع مّدقتي نأو

6 . - 3 

 :«مق») «موقنف مق» :وحن .رمالا ١-

 ردصم ىلع فوطعم ردصمب اهدعب ةلمجلا لوؤتو )١(
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 ريمض هلعافو ,نوكسلا ىلع بم رمأ لعف
 «موقنف» .تنأ :هريدقت ابوجو هيف ركتسم

 هل لحم ال حتفلا ىلع بم ّيببس فرح ءافلا

 بوصنم عراضم لعف «موقن» .بارعإلا نم
 ةحتفلا هبصن ةمالعو .ةرمضم 08

 ايركو, هيكل نايم: نق هلع اور :ةرهاظلا
 «موقن نأ» نم لوؤملا .ردصملاو ,نحن :هريدقت
 مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم

 مايقف مايق كنم نكيل» :ريدقتلاو .قباسلا

 .(«انم
 :عاشلا لوقا وحلت .ءاعذلا 9

 م ليغأ الف ينُقُفَ بر

 ننس ريخ ف نيعاسلا ند

 هيف اوغطت الو# :ةيآلا وحن ,يبنلا -

 4١(. :هط) «يِبَضَغ ْمكيلع َلِحَيف
 انل لهَف» :ةبآلا وحن .ماهفتسالا ا

 .(61 :فارعألا) «انل اوعفشيف ًءاعفش نم

 :رعاشلا لوق وحن ,ضرعلا - ه
 ام َرصبتف وندت الأ ماركلا نب اي

 (انفعش نمك دار ايف .كوتدسخ دك
 الول# :ةيآلا وحن .ضيضحتلا -1

 «قّدَصأف بيرق لجأ ىلإ ينترخأ

 ٠١(. :نوقفانملا)

 تنك ينتيل اي» :ةيآلا وحن ,ينمتلا -
 .(77 :ءاسنلا) «اميظع ًازوف ٌروفأف مهعم

 ىَكَري ِهّلَعل» :ةيآلا وحن .يٌجرتلا - 8

 (ءافلا)

 -1 :سبع) « ىركذلا هّعفنتف ٌركذي وأ
 .(غ

 ىضَقُي ال» :ةيآلا وحن يفنلا -19
 ١57(. :رطاف) «اوتوميف مهيلع

 ءاف نيب لصفلا زوجي ال :ةظوحلم
 ,ةيفانلا «ال» ريغي عراضملا لعفلاو ةّيببسلا

 يفنلا ضقتنا اذإو .اهدوجو رمالا ىضتقا نإ
 داق نكت كف انكر : تاعسالا كلاود

 رابتعا ىلع .عراضملا عفر بجو .ةيببسلا
 .درجملا فطعلل وأ .فانئتسالل ءافلا هذه

 ل لاند سنك انبوب رعت «ةيفلل كيبل
 ىفنلا ضقن اذإ امأ .«دقفنأف .لالحلا ّلاملا
 ءاقلا دعب كنار :ةتاسعتالا «الإ» ب

 عفا عراسملا يف زوجيف .عراضملاو

 هيا :ةقفناف الاخ تينستكأ امو ةرخت»«بضتلاو

 .«لالخلا لاملا

 ىنعب فرح :ةّيليلعتلا ءافلا -
 يلا

 50 وهف أديز دعاس» :وحن ,بارعإلا

 يه :ظفللا نييزتل ةدئازلا ءافلا - و
 هل لح ال متفلا ىلع ّيبم .هل لمع ال فرح

 «ادعاص»و «طق» ب لصتتو .بارعإلا نم

 ةريل نيسمخ هتيطعأ» :وحن .خلا ...«بسح»و
 نييزتل دئاز فرح ءافلا :«طقف») «طقف

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع بم ظفللا

 :ىنعب عراضم لعف مسا :«طق» .بارعإلا

 ا



 ةملكلا ءاف

 اراوسج ةيف.عيس رشح هلغاقو ,يفكي

 «طقف» ةلمجو .«ةريل» ىلإ دوعي ىه 9

 .بارعإلا نم ال لح ل ةيفانثتسا

 ةروسكملا ءافلا يتأت :ةيلعفلا ءافلا - ز

 وحن ؛«يفي .ىفو» :لعفلا نم رمأ 5 «ف»
 ينبم رمأ لعف :«ف») ةرش اي .كدعو ف»

 هلعافو ارك ' نك ةلعلا فرح فذح ىلع

 ا :هريدفت انو هيف راتسم ردمص

 :ةملكلا ءاف

 يفرصلا نازيملا نم ءافلا لباقي ام يه

 .«حبس» يف نيسلاك ,لعفلا ظفل نم ذوخألملا
 .(لتق :لصألا نأل) «لتاقت» يف فاقلاو
 (ملع :لصألا نأل) «ملعتسا» يف نيعلاو
 ىفرصلا نازيملا :رظنا

 :لصافلا
 نيب محقي يذلا 00 ظفللا وه

 :لعافلا

 ام وأ عوفرم مسا لعافلا :هفيرعت - ١

 ,""'ههبشي ام وأ مات لعف هلبق .('”هليوأت يف

 :توبكنعلا) «انلزنأ انأ مهفكي مل وأإل ةيآلا وحن )١(

 ا 5
 «انلزنا انا» نم لوؤملا ردصملاف - 0١(.

 دنسأ وأ .لعفلا لعف يذلا وه مسالا اذهو

 .«دهتجملا زاف» :وحن .'"0لعفلا هيلإ

 عفري نأ لعافلا مكح :همكح - '؟

 لعفلا يأ) 2*ادّئسملا دعب عقي نأو .«"'ابوجو

 وحن .ارهاظا امإ مالكلا يف نوكي ن نأو ؛(ابلاغ

 ديو وخل : .ًارتتسم اريمض اًمِإو هُديز حجن»

 يف 0 هنأو .«وه» 5 :يأ ا

 .«مهفكير» لعاف مفر لحب

 «ءدلاز دن ذِملت اذهد :وحن . .لعافلا مساك (؟)

 :لفبلا مساو .(«دجي» لعافلا مسال لعاف «هدلاو»)

 ابوجو هيف رثتسم ريمض «هصون لعاف) «هص» وحن

 بلاط اذه» :وحن ةهبشملا ةفصلاو .(«تنا» هريدقت

 ةهبشملا ةفصلل لعاف «هداهتجا») «هداهتجا سمح

 .خلا اه صحو

 يف .لعاف «ٌجاجزلا» ف «ٌاجرلا ركنا» :وحن (؟)

 هب لوعفم ىنعملا 5 وهو .«رسكنا» ل .بارعإلاو وحنلا

 .راسكنالا لعف هيلع عقو يذلا وه هنأل

 مد :وحن فنار رح فرح دعب اظفل لعافلا ََ دق (+)

 ةمضلاب عوفرم لعاف هدحأ») .«دحأ نم ٍةعاقلا يف نب

 فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقملا

 مارتحا» :وحن .ردصملا لإ هتفاضإب وا ”هادتاللا رجا

 «مارتحا» لعاف «بلاطلا») «هيلع ىحاو ةكلعب بلاطلا

 :لعفلا ىلع لعافلا ميدقت يضع 0 )0(

 العان «حجن ديز» :كلوق يف ه4 نوكي ن ١ اوزاجاف

 .عبتم ريغ ناك ولو يأرلا اده ديؤن نحنو .«حجن» ل

 هيف ركتسم ريمض هلعافو ينبم ضام لعف وع )0

 أدتبملا رح عفر لحم يف «حجن» ةلمحو ٠ .وه ةري دقت ازاوج

 .«(ديز»
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 لعافلا

 نم» :كلأس نم باوج يف '””«ليلخ» :لوقت
 هد ارا ةكيضم هلم لعفلا ىقبي

 «ُدلولا ءاج» :وحن .ًاعومجي وأ ىنثم ناك نإو

 لصألا نأو «دالوألا ءاج»و «نادلولا ءاج»و

 وحن ."'لوعفملا هدعب يتأي مث هلعفب هلاصتا
 :ة«فتقلا ديز 3

 نم لعافلا عم لعفلا مكح -؟
 :ثيناتلاو ريكذتلا ةهج

 يف لعافلا عم لعفلا ريكذت بجي -أ

 ,اركذم لعافلا نوكي نأ امهوأ
 نوكي نأ اههيناثو .«ناذيملتلا ماق» :وحن

 ,«الإ» ب هنع فق ًارهاظ ًاثنؤم هلعاف:

 ب ثنأو .«؟رفاس

 ب الإ حجن ام» :وحن

 يف لعافلا عم لعفلا ثينأت بجي - ب

 دقو .رفاس :هريدقت فودحم لعفل لعاف هلك )1(

 ال ةملك مسالا ىلع تلخد اذإ ابوجو لعفلا فدحب

 رسفي لمف كانه ناكو .ةيلعف ةلمج ىلع الإ لخدت

 نيكرشملا نم ٌدحأ نإو» :ةيآلا وحن .فوذحملا لعفلا
 (3 :ةبوتلا) «هللا مالك عمسي ىتح ُهْرِجاف .كراجتسا
 نيكرشملا نم دحا كراجتسا نإو» ريدفقتلاو

 «ُثقشنا عقلا 00 :ةيآلا وحنو .«...كراجتسا

 «ءامسسلا» ...ينبم طرش مسا ةاذإ») ١( :قاقشنالا)

 «تقشنإ 0 ؛هريدقت ًابوجو فوذحم لعفل لعاف
 لعافو .ثينأتلل ءاتلاو حتفلا ىلع يبم ضام لصف

 ةلمجو .«ىه» هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض «تقشنا»

 .مزاج ريغ طرشلا نأل بارعإلا نم اهل لحم ال طرشلا
 :وحن .هب لوعفملا مدقتيف رمألا اذه سكعي دقو )١(

 لوعفملا باب يف كلذ لصفنسو «هدلاو لفطلا ٌقناع»

 .هب

 :عضاوم ةثالث

 اًيقيقح ًاثنؤم لعافلا نوكي نأ 5

 ارهاظ (ُّدِلَي وأ ضيبي يذلا ثنؤملا وهو)

 ذأ ةديملتلا تنافال وحن“ هةلعقت ةلفتم

 .«تاذيملتلا وأ ناتذيملتلا

 ًارتتسم ًاريمض لعافلا نوكي نأ - ١
 ةاسفلا# هويت" «تقيقمس توك :ىلإ ةوعب

 ال يذلا ثنؤملا وهو) ٌيزاحي وأ «تحجن

 .«تعلط سمشلا» :وحن .(ُدِلَي الو ضيبي
 ًارتتسم اريمض لعافلا نوكي نأ 2

 ريسكت عمج وأ ءملاس كتوم: ع لإ ًادئاع

 :وحن ,لقاع ريغ ركذمل ريسكت عجج وأ .ثؤم
 .لامجلا وأ .ٌتايتفلا وأ .تاذِسلتلا»

 1 دا

 ف هثينأتو لعفلا ريكدت زوجي - ج

 :اهمهأ ,ةّدع عضاوم

 يأ) اًيزاحي ًائؤم لعافلا ناك اذإ - ١

 وجن .(اريمض سيل يأ) ارهاظ (ّيقيقح ريغ
 انه :تيناتلاو: :«سيشلا «ثعلط“ وأ علط»

 .حصفأ

 يس ارم اضاقلا فاك“ اذا 6

 وحن ,«الإ» ريغ لصافب هلعف نع الوصفم
 انه ثينأتلاو .«دنه ةيرقلا تراز وأ راز»

 .حصفأ

 دفق ايم .لعاقلا ناك |ذإ
00 

 .«« يه ينتراز وأ ينراز امنإ» :وحن

 ١م64



 لعافلا

 .حصفأ انه ريكذتلاو

 ًارهاظ ًاثئؤم لعافلا ناك اذإ -
 يتلا) «ءأس» وأ «سني» وأ ,«معنا» لعفلاو

 يتلا ثمعنت وأ 0 : وحد 3

 افرع | كذم 0 ناك 'اذإ <
 تداعب ىأ :ءانعو وخل ةماتلاو فلألاب

 .حصفأ انه ريكذتلاو «تايواعملا

 ثنؤمل ريسكت عمج لعافلا ناك اذإ - ١

 مطاوفلا ترضح وأ رضح» :وحن ركذمل وأ
 ركذملا عم ريكذتلا نسحألاو .«دالوألا وأ
 تول ف كا

 ركذملا عمجب ًاقحلم لعافلا ناك اذإ -
 دا ةدونلا تاع نأ ءاج» :وحن 5
 وأ حجن» :وحن ,ملاسلا ثنؤملا ,عمجب ١ ًانععلي
 .«داهتجالا ٌتالوأ تححجن

 اثثملا 4

 ةثالث لعافلا :لعافلا عاونا -4غ

 :عاونأ

 لعافلا 7 اذإ أضيأ ا 7-0 0 زوجيو 5

 «تادهتجملا لك تزاف رأ 1 :وحل ٠ .فدح اذإ لوألا

 ةماقإ حصي ال ناكا اذإ امأ] ل انه ريكذتلاو)

 ريكذل 5 .[«ةأرملا جدد ءاجر» وجي ادب ثينأتلا

 وأ لاق» :وحن 0 نمنع مشا وأ عا ترطح أ

 .«ريدملا ّرضح» :وحن .حيرص -أ

 يف ءاتلاك الصتم اَمإ نوكيو ريمض -

 ًارتتسم اًمإو ...هاولكأ» يف واولاكو ,«تلكأ»

 نيمطلا لثم ءاراوعوتسم نيك: لغيوهو
 ماق :يأ «ماق ٌديز» :كلوق يف «ماق» يف رتتسملا
 لعف يف رثتسملا ريمضلاك ايوخو راتسمو .وه

 .تنأ مق :يأ 6-5 رمألا

 نأ يندعسي» :وحن ءلوؤم ردصم - ج

 :يأ «حجنت نأ» م لوؤملا ردصملا) «حجنت

 .(«يندعسي» لعاف عفر لح يف كحاجن

 قباطي نم برعلا نم :ةظوحلم - ©

 لوقيف .عمجلاو ةينثتلا يف لعافلاو لعفلا نيب
 ىنولبقتسا»و «ناذيملتلا ينالبقتسا» :الثم

 :ةيالا تءاج ةغللا هذه ىلعو .«ذديمالتلا

 ""”هاوملظ نيذلا ىوجنلا اوٌرسأو»
 ىلع ةدع دهاوش تدرو دقو .(' :ءايبنألا)
 :رعاشلا لوق اهنم ةغللا هذه

 مضلا لع يئبم ضام لهعف ها :«أوّرسأ» 0

 امل لحم ال عمجلل ةمالع واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتال

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «ىوجنلا» .بارعالا نم
 ىنبم لوصوم مسا «نيذلا» .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا
 ةلمحو .لعافو لمف :«اوملظ» .لعاف مفر لحم يف

 .لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا نم امل لح ا «اوملظ»

 «نيذلا»و ١. .العاف ,ءاورسأ» يف را برعُي نس مهنمو

0 
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 انساحم ٌُم رلا مَ
 تايهتلا د انيقتلا

 «حقلأ» لعفلاب ةوسنلا نون قحلأ ثيح
 رغ» هدعب رهاظلا مسالا ىلإ ًادنسم هنوك عم
 انو 6 بتاحتتا

 هسفنب نيقراملا لاتق لون
 مينو دعي ءايملسا دقو

 «ملسأ» لعفلاب ةينثتلا فلأ قحلأ ثيح
 هدعب رهاظلا مسالا ىلإ ًادنسم هنوك عم

 .«ميمحو دعبم)

 :لعاف

 ديزملا ّيئالثلا يضاملا لعفلا نيزاوم دحأ

 نيب ةكراشملل ابلاغ نوكي .دحاو فرح هيف

 .«هلفط ٌديز بعال» :وحن ,ادعاصف نينثا

 يناثلا ةلوعتمو لوألا ةيلعاف ىلع َلْذَيَو

 لوألا ةلوجفمز يناثلا ةيلعافو .ةحارص

 :اضيأ هيناعم نمو ٠ انف

 ةلاحلا هذه يف نوكيو .ةالاوملا ١-

 يمر
 .«دوهجلا تقع اشو :وحن .ريثكتلا - ١

 :اترثكز اهتفْعض يأ

 : «لعَت» ىنمب -؟
 .هترصن :يأ .«مولظملا

 وحن ,«لمفأ» ىنعب - ؛

007 

 ترصان» :وحن

 ,«هيلإ تع راس» :

 .هيلإ ٌتعرسأ :يأ
 :وحن ةلغ اشو لاعف :«لغاف» ردصمو

 .«ةلّرانمو الازن لزانو .ةلتاقمو الاتق لتاق»
 بلقت همال نإف .ماللا ّلتعم ناك اذإ ام
 ًءادع ىداع .ةادانمو ءادن ىدان» :وحن .ةزمه

 ءيجم عنتمي .ءاي هؤاف تناك اذإو ؛«ةاداعمو

 ,«ةلعافم» ىلع يتأيف .«لاعف» ىلع هردصم

 دمام نما رسام دارو رعت

 :لوعاف - ةلعاف

 .ةيسايقلا ةلآلا مسا نازوأ نم نانزو
 .(؟) ةلآلا مسا :رظنا

 د

 :ٌلقأف
 ةريل نيسمخ هتيطعأ» : وحن يف برعت

 تم ع.

 نييزتل دئاز فرح ءافلا :يلاتلاك ,«لقاف

 نم هل لح ال حتفلا ىلع يىنبم ظفللا

 ةحتفلاب ةيوصنم لاح «لقأ» .بارعإلا

 .«نيسمح» نم الدب وأ .ةرهاظلا

 :رثكأف
 85 -. #ي# ع. و

 .لقاف :رظنا .«لقاف» بارعإ برعت

 م



 ىف ىلإ هاف

 :يف ىلإ هاف

 :«يف ىلإ هاف ُهتملك» :كلوق يف ينمت

 لاح :«هاف» :يلاتلاك بّرُعَتو .نيهفاشتم

 وهو ةتسلا ءامسألا نم اهتأل فلألاب ةبوصنم

 مضلا ىلع بم لصتم ريمض ءاهاو ,فاضم
 ينبم رج فرح :«ىلإ» .ةفاضإلاب رج لح ىف

 قلعتم .بارعالا نم هل لحن ال نوكسلا ىلع
 رورحي مسا :«يف» .«هأف» نم لاح فوذحمب

 ءايب ةمغدملا ءايلا ىلع ةرثقملا ةرسكلاب

 لطنم' نينبض :ءايلاو: «كانم وقو لكما

 ًاعنم حتفلاب كر دقو .نوكسلا ىلع قيم
 .ةفاضإلاب رج لحم يف .نيتكاس ءاقتلا نم

 ةلمجلا نوكتف «يف ىلإ هوف هتملك» :زوجيو
 ًادعم»:ةندوقال) لاح «يف ىلإ هوف» ةّيمسالا

 هوانا ءاعألا نيسسلال والاب عوفرت
 فلا لع قيم نلصتم نيمط ءاخاو فاق

 نات رح نرع «ىلإ» .ةفاضإلاب رج لح يف
 (...دوجوم هريدقت فوذحم ربخب

 :نوئف

 ,ةيب رعلا تاجهللا ضعب يف «ةئف» عمج

 ,واولاب عفرُي ,ملاسلا ركذملا عمجب قحلم مسا

 .ءايلاب رجيو 520

 ء

 :ىد

 بصنيو أدتبملا عقري صقان .ضام لعف

 همسا ةمزالم هقبست يتلا «ام» عم ينعي .ربخلا
 هنم ىققأ اذإ .فّرصتلا صقان وهو .هربخل

 رمألا نود لعافلا مساو عراضملاو يضاملا

 :قبسي نأ طرتشيو .ردصملاو

 ١ - وجلا ءىتف ام» :وحن ,يفنب ماطرا«)١(

 لحم ال نوكسلا ىلع ّيبم يفن فرح :«ام»)
 صقان .ضام لعف :«ءقتف» .بارعإلا نم هل

 «ءىتف» مسأ ةرحلاو .رهاظلا حتفلا ىلع ىنبم

 ريخ :«ارطام» .ةرهاظلا ةنعلاب عوفرم

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «ءىتف»

 ىلع ٌبظاوت نفت ال :وحن .يجن وأ
 ىلع ؛ ينبم مزجو يهن فرح :«ال») «كداهتجا

 ا .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 .رهاظلا نوكسلاب موزحم صقان عراضم لعف

 تلا ةرزدق وجو هت ايم تك هيحاو

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«بظاوت»

 و هيف راتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا

 بصن لحم ق «بظاوت» ةلمجو .تنأ :هريدقت

 ىلع , يبم رج فرح لع .«أتفت» رخ

 قلعت .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 رورجي مسا :«كلمع» .«بظاوت» لمفلاب
 فاكلاو .ءفاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب

 :وحن .مسالاب وأ .لْثُم ابك فرحلاب يفنلا نوكي )0(

 :وحن .لعفلاب وأ .«نيجاتحملا يطعت قاف ٌريغ تنأ»

 :«كلمع لغأ بظارت اننع تسل ّتنأو

0 
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 ةاجف

 .(ةفاضإلاب
 .«أتفت» عراضملا لبق يهنلا فذح زوجيو

 .مسقب 000 ناكو .«ال» هتادأ تناك اذإ

 «فسوي ركذت عفت هللات» :ةيالا وحن

 27 كذت يفت هل :يأ (860 :فسوي)

 :حتفلا

 :عجار ءاهب كيرحتلا وأ ةحتفلاب قطنلا وه
 .ةحتفلا

 :«نإ» ةزمه حتف

 )١(. اهتاوخأو نإ :رظنا

 :ةحتفلا

 ,'ورفملا مسالا يف بصنلا ةمالع يه
 :وحن .ريسكتلا عمجو .«دلولا تدهاش» :وحن

 ؛وحن .عراضملا لعفلاو «لاج رلا ٌثدهاش»

 يف رج ةمالع نوكت امك ««أدحأ ٌبرضأ نل»
 وذ. ترتضلا نمت ةعوتلا» ءانبألا

 يف ءانب ةمالع يهو .«بنيزب

 هرخآب لصتي مل يذلا ىضاملا لعفلا - ١
 ءانع دب تلظتا ذا دل دعت عفر ريمض

50 

 .انافاك .حجن» :وحن .ةينثتلا فلأ وأ .ثينأتلا

 .«ابرش .تبرش

 ءاددع :جزم بيكرت بكرملا مسالا -

 ,افرظ وأ :«اذيملل رقع ةعست ىدنغ» وحن
 رحت :ًالاهيزأ :ةئاسم عابع كك ذنأو رت
 .«تيب تيب يراج ملعملا»

 ,ادرفم ىنبملا سنجلل ةيفانلا ال مسا - ”٠
 الدو «ذومحم بذاك ال» :وحن .ريسكت عمج وأ

 5 ًءالقع

 ,نيب» :وحن ٠ ,ةينبملا فورظلا ضعب - غ

 نوف

 :نوتف

 عمجب قحلم ع .ةرجلا يه و «ةتف» 3

 را :تلفتو واولاب عفري ٠ ,ملاسلا ركذملا

 .ءايلاب

 و

 :ةءاحفلا

4 4 

 قوت نيغا نمت ”ةنغني ةىتلا +يج يه
 .٠ 3 2ىلا .٠ .٠

 .«اذإ» يف ةيئاجفلا «اذإ» عجار

 الوعفم «ةأجف د انراز» :وحن يف برعت

 .دحاو ىلع لد ام انه درفملا مسالا )١( الاح وأ ,ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم

 خه



 نييزتل دئازلا ءافلا فرح نم بكرم ظفل
 هل لحم ال يذلاو ,حتفلا ىلع بما ظفللا
 :رظنا .«بسح» ةملكو .بارعإلا نم

 ,ليذه ةليبق اهب ترهتشا ةّيجط ةصاخ

 مهوق وحن ءانيع «ىتح» ءاح بلق يف لثمتت
 8 يل

 .«نيح ىتح» ىف «نيح ىتع»

 ةفصلاو لعافلا مسا نيب قرفلا

 :ةهبشملا

 .(0) ةهبشملا ةفصلا :رظنا

 :لدبلاو نايبلا فطع نيب قرفلا

 كتيرق ىلإ ُطبها» :وحن يف برعت
 نيبزتل دئاز فرح ءافلا :يلاتلاك «الفاسف

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّيبم ظفللا
 ةحتفلاب ةبوصنم لاح «الفاس» .بارعإلا

 .ةرهاظلا

 قاتم :قيقلا ريكا :قع و يدك انو

0000 
 .فوذحملا ءادنلا لعفل

 :ادعاصف

 .الفاسف :عجار الف انك بارعإ 5

 :لصفلا

 .لصفلا ريمض :عجار

 :ةحصفلا

 .ةفطاعلا ءافلا يف ةحيصفلا ءافلا عجار

#9 © 
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 نع الضف ًايقرد كلمأ ال» :وحن 000

 تقلا ”ايوضلم: ًانلطتم“ارفتن نانو
 نوكيو .يفن دعب اهارعتسا رثكأو .ةرهاظلا

 .دوصقملا وه اهبيكرت يف ىندألا ددعلا
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 :ةلضفلا

 دنسملاو دنسملا ريغ ةلمجلا يف ام لك ىه

 .دانسإلا :رظنا .هيلإ

 :لئاعف
 .ث ةرقفلا 0 مقرلا ,ريسكتلا عمج :رظنا

 :لاعف

 ىلع لادلا ّيئالثلا لعفلا ردصم -
 قتلو. ««اراقن ذل .تابا ىأد دوعن »عاج
 .ءاي ريغ هؤافو ,«لعاف» نزو ىلع يذلا

 ةاناغخ مصاخ ءالاتق لتاق» :وحن

 يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ -

 ,© مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا .ةرثكلل

 .ك ةرقفلا

 :رظنا .ةيسايقلا ةلآلا مسا نازوأ دحأ -

 .(؟) ةلآلا مسا

1 
 ءاد ىلع لادلا ّيثالثلا لعفلا ردصم -
 اراب ا لال لس وكت توها
 :هئاوم ةام اان َحَبن .(داح لاهسإ)

 نم ةقتشملا ةهّبشملا ةفصلل نزو -

 لاعف

 .«عاجش وهف عجش» :وحن .«لعف»

 :لاعف
 .ي ةرقفلا 6 مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا

 : لاعف
 :هجوأ ةئالئب يتأي

 لعفلا نم سايق رمأ لعف مسا ١-

 ءلزنا :يأ .« عالط .لازن» :وحن .ّيئالثلا

 .ج ةرقفلا ," مقرلا .لعفلا مسا :رظنا .علطا

 , ماطق .ماذخ» :وحن ىئنألل مَلَع - ؟

 يف رسكلا ىلع ةينبم مالعألا هذهو « شاقَر

 يف اهعقوم بسح ٌرِج وأ ءبصن وأ .عفر لح
 ةلمجلا

 الو .ءادنلل ةمزالم ىثنألل َّبَس ةفص - "

 اي .راجف اي .ثابخ اي» :وحن .اهثينأت زوجي
 .ةبذاك اي .ةرجاف اي ,ةثيبخ اي :يأ .«باذك

- 

 : لاعق
 ةرثكلل يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ

 .ذ ةرقفلا ,0© مقرلا ,ريسكتلا عمج :رظنا

 ص -

 لا
 ,«لعف» نم ةقتشملا ةهبشملا ةفصلل نزو

 عمال



 لاعف

 .«نابج وهف َنِبَج» :وحن

 :لاعف 2
 غيص :رظنا .ةغلابملا غيص نازوأ دحأ

 .ةغلابملا

 :ىلاعف :لاَعُف

 .د ةرقفلا 0 مقرلا ريسكتلا عمج :رظنا

 :ةلاعف
 .اههبشي ام وأ ةنهم ىلع لد ام ردصم

 .ةرازو ,ةباين .ةدادح ,ةراجت ,ةعارز» :وحن

 :ةلاعف
 نزو ىلع يذلا يئالثلا لعفلا ردصم

 ,ةلازج لح :ةخاضن َحصف» :وحن «لعف»

 .«ةفارظ فّرَظ

 . :ةلاعف

 ةغلابملل يذلا «لاعف» ثنؤمو ,(ةلآلا مس

 .(ةغلابملا ْغيص 00

 :لعِف ,ليلاعف .َيلاعف .للاعف

 :رقفلا .0 مقرلا ريسكتلا عمج :رظنا
 .2 14 ف

 :لئفلا

 يف ىنعم ىلع لد ام وه :هفيرعت - ١

 ,سردي ,.حجن» :وحن .نامزب نرتقم هسفن

 .«ُبتكا

 وأ .«ذق» لبقي نأ :هتامالع - "

 ثينأتلا ءات وأ .«فوس» وأ .«نيسلا»

 ,ديكوتلا نون وأ .لعافلا ريمض وأ .ةنكاسلا

 فوس ٠ .حجنتس هيتأي دق ٠ ,حجن دق» :وحن

 ,نسرديل ,نَسرديل .تحجن ءتحجن 0

 ةبسنلاب .لعفلا مسقني :هماسقأ - "
 ,عراضمو .ضام :ماسقأ ةثالث .هنامز ىلإ

 اماسقا .هتينبو هفورح ىلإ ةبسنلابو .رماو

 .ةقحاللا داوملا رظنا .ةديدع

 :فوجالا 0

 «لاق» :وحن هلع فرح هنيع تناك ام وه

 هفيرصت رظنا .«لاقتسا .لامتسا ءروع .لام
 .«لاعفألا فيرصت» يف
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 :َمَصالا لعفلا
 ةدحاو ىنتنح نت ةمالو ةئيغ :ثناك اماوه

 وخاف ءايلاغ هنيع مضن اهتم ئذعتملا عراشمو
 هنم مزاللا عراضمو م دش 0 دما

 5 0 و 7 عه همه كه هم

 .«بدي بد .ردي رد» :وحن .ابلاغ هنيع رسكت

 :رمألا لعف

 بلط ىلع لد ام وه :هفيرعت - ١
 مال ريفب بطاخملا لعاقلا نم لعفلا حوقو
 .«ملكت ءسردا» :وحن .رمألا

 ةمالع رمألا لعفل :هتمالع - "؟

 بلط ىلع هتغيصب لدي نأ يهو .ةجودزم

 وشن "ةطاخللا ءانن..ليقي :ناو» و" اءىف

 ضرغأو .فْرُعلاب ْرُمأَو .وفعلا ٍذُحِه :ةيآلا
 :لوقتو ,(199 :فارعألا) «نيلهاجلا نع

 اهتغيصب ةملكلا تلد نإف ...يرمأو .يذخ
 لبقت نأ نود .رمألا لعف هيلع لدي ام ىلع

 مسا» يه امنإو .رما لعفب تسيلف .هتمالع
 «ةم»و ؛تكسا : ىنعم .«هص» لثم ,«رمأ لعف

 هتغيص نم ةّدمتسم رمألا ىلع هتلالد نوكن نأ يأ )١(

 يف ةيرمألا ىلع ةلالدلاف .اهيلع ءيش ةدايز نم ال .اهسفن

 لمفلا ىلع ةلخادلا ماللا نم ةّدمّتسم «ٌتكْسَنل» لثم
 دعب يذلا لعفلا يف لاقي نأ حصي الو .اهدعب عراضملا

 .رمأ لعف هنإ ماللا كلت

 رمألا ىلع ةلالدلا هتمالع نإ لوقي نم مهنم )١(

 .ديكوتلا نون هلوبقو .ةغيصلاب

 رثألا_لئف
 ناتمالع كانهو .هيف ّتنأ ام كرتا :ىنعمب

 :امهو ,رمألاو عراضملا نيب ناتكرتشم

 ةفيفخلا ديكوتلا نون امهطويق - ١

 .ةليقثلاو

 .ةبطاخملا ءاي امطوبق - ١

 رمألا لعف نمز :ةينامزلا هتلالد -

 هب بولطم هنأل .هتالاح رثكأ يف لّبقتسم

 وه ام ماود وأ ءلصحي ملام لوصح

 رمألا يف نمزلا نوكي دقو .نلصاح

 نم دارُي نأك .ةنيرق هيلع تلد اذإ .يضاملل
 دحأ كيلع صقي نأك وأ رخل رمألا

 :لوقيف .ةكرعملا يف هل ىرج ام لاطبألا

 مهلتقا» :لوقتف .«ءادعألا نم ًاريثك تلتق»
 .تلتق :ىنعمب .ءانه .رمألاف ,«مهيبأ ةركب نع

 ىنبي وهو ءاهئاد ينبم رمألا :همكح - 4

 :هنإ يأ .هعراضم هب مزجي ام ىلع

 حيحص ناك اذإ نوكسلا ىلع قبب -
 واو وأ .نينثالا فلأ هب لصتت مو .رخآلا

 هب تلصتا اذإ وأ .ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا

 .«َنسردا .سردا» :وحن .ةوسنلا نون
 ناك اذإ ,ةلعلا فرحا تةخ,لغ قبو:

 عطت الو هللا قا .يبنلا ام ايف ةيآلا وحن (5)
 ال ّئبنلا نأل ١(. :بازحألا) «نيقفانملاو نيرفاكلا

 رمأ نإف .نيقفانملاو نيرفاكلا عيطي الو .ىوقتلا كرقب
 .امهيلع رارمتسالا دارملا ناك ءامهب
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 رمألا لعف

 عسل » :وحن ,ءيش هب لصتي و رخال لتعم

 .«ىلل طفألا وحن قترا ينم ندا .ريخلل

 .يقترا .وندا .ىعسا :لصألا

 هب تلصتا اذإ نونلا فذح ىلع ىنبُيو -
 ,ةبطاخملا ءاي وأ .ةعابجلا واو وأ .نينثالا فلأ

 .«ىنرداا ءاوسردا ءاسردأ» وكن

 نون هب تلصتا اذإ حتفلا ىلع ىنبيو

 .«نسردأ» :وحن .ديكوتلا

 نم رمألا ٌلعف ٌقتشي :هقاقتشا -
 نم ةعراضملا برع فدذدحب داما لعفلا

 فرحلا ناك اذإف .ملعت <- ُملعتي هن

 ءيج ءانكاس ةعراضملا فرح يلي يذلا
 :ةزمهطلا هذه نوكتو .ةزمهب

 نيع تناك اذإ ةمومضم لصو ةزمه -

 < تكي :وحن ةموعم يبو لعفلا

 .رضنا < ”صنب .بما

 ىضام ناك اذإ ةجوتفم عن ةزمهه -

 بَرعأ :وحن ,ةزمهب ان ايعابر عراضملا

 .مركأ <- مركي ,مّركأ ا < ٌبرْعَي

 نيتلاحلا ريغ يف ةروسكم لصو ةزمه -

 .سلجا <- سلجي» :وحن .نيتقباسلا
 ٠ 6 م هت

 مع ملتي

 تناك ام) لاثملا ءاف فذحت :ةظوحلم

 ,.دعو» :وحن ,رمألا ف (ةلع فرح هؤاف
 1 ل و

 قورفملا فيفللا ءاف فدحنو .«دع «<- دعي

 يف همالو (ةلع يفرح همالو هؤاف تناك ام)
 ذازت هقو ديو <42 فيا قون وحنا نرفألا
 رمألا) هع .هف» :لاقيف .تكسلا ءاه هيلع

 .(«ىعو» نم

 نونب رمألا لعف دكؤي :هديكوت - ١
 :ةيلاتلا دعاوقلا قفو ديكوتلا

 نونلاب دكؤي رِخآلا حيحص ناك اذإ -
 .«نسردا .نسردا» :وحن .ةفيفخلا وأ ةليقثلا

 نإف .فلألا فذح ىلع اًينبم ناك اذإ -

 دعب روهظلل دوعت .هديكوت دنع .فلألا هذه

 نيشخا شخا» :وحن .ةحوتفم ءاي اهبلق
 ىلع ال حتفلا ىلع حبصي ءانبلاو .«نيشخا
 .فذحلا

 دا فازلا تدع نعت ايم ناك نإ ك

 روهظلل نادوعت .ديكوتلا دنع ءاهنإف .ءايلا

 ىلع اينبم رمألا لعف حبصُيو ,نيتحوتفم
 شما - نّوعدا .نوعدا حدا» :وحن .حتفلا

. 
 .«نيشمأ نيشما

 دكؤُي ,نينثالا فلأ ىلإ دسم ناك اذإ -

 «ناسسرداو وعن: ةروبكلا هللا نزلات
 لاخلا هلق قو وه ناسا ٠ ناسا :تاوعدا
 .نونلا فذح ىلع ىنبي

 نإف .ةعابجلا واو ىلإ ادئسم ناك اذإ -

 انه دكؤيو هةديكوت ليغ." !فذحت واولا هذه

 .لعفلل لعاف يهو .نينكاس ءاقتلا نم ًاعنم )١(
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 ا .ُنُعدا يكاد وت ةليصتلا قوتلا
 واولا نإف .ًاحوتفم واولا لبق ام ناك اذإ ام

 انه ءانبلاو .«نوشحا :نوتسأ» :وحن ٠

 .نونلا فذح 1
 ةطاشلا غاز لإ ادنكم: .قاك "اذا

 وخت ندا هع كاذح يلتقي نوسكلا
 اما دو كلا <- يئما - نيتك <- يبتكا»
 ذانلا نان ءاحوتم' ءانلا لبق ناك اذإ

 - يدر حا ناو اوسخ قمت
 كح لع انه افلا فيتا < ْئَمْسا

 .نونلا

 :ماتلا لغفلا
 ثّدحلاو نامزلا ىلع لدي يذلا لعفلا وه

 هلباقيو .«ملعأ .مان ,ٌسرد هّبّتك» :وحن أعم
 .صقانلا لعفلا

 يثالثلا لعفلا
 وطو ةاعأ تفرح ةلالثا نم فلات اهوق

 :ناعون

 ٌٍّيأ يوحي ال يذلا وهو د -[

 ةثالث .يضاملا رابتعاب .هلو .دئاز فرح

 لك رظنا) لف .لعف ءلعف :يهو «نازوأ

 لعفلل لعاف يهو .نينكاس ءاقتلا نم ًاعنم )١(

 ّيئالثلا لْعْفلا اى .٠

 :يهو «نازوا

 ,لعفي لعف - ١

 ممل م 5
 .«بهذي بهد»

 و د هَ
 .«بدعي بذعا» 1

 :وحن
 هرصني رهن :وحن ل لف 0

 «سلجغ نيلج#: ةوخت لقي ,لعف ا
 حرفي حييف» :وحن .لعفي لعق - ؛

 .«ٌبِسحي بِسَح» :وحن ,لعفي لعف - ©
 لل وحن

 هفرحأ ىلع ديز ام وهو :ديزم - ب

 ةدافإل اّمإ .ىرخأ فرحأ ةئالثلا ةّيلصألا

 درجملا ّيعابرلاب قاحلإلل وأ .يناعملا نم ىنعم
 .نعم ةدافإل هتدايز تناك ام اَمأ .ديزملا وأ

 .ةثالث وأ يفرح وأ ,فرحب ًاديزم نوكي دقف
 ثالث ىلع فأي دحاو فرح هيلع ديز اذإف

 وحن .لمفأ ؛«مُلَع» :وحن .لُعَف :يهو .َيص
 ني اذا ود راف بت اعز دوغ” لع اق 4ك

 :يهو .غيص سمخ ىلع تأ نافرح هيلع

 ؛«كراشت» :وحن ,لعافت .«ملعت» :وحن ,لعفت
 وحن ,لغتفا ؛«رسكنا» رع ,لغفنا
 نفيتط ذود مة رت لعق !«ٌعمتجا»

 اههأ .ْعيِص ىلع يتأي .فرحأ ةئالث هيلإ
 ؛«ملعتسا» :وحن ,لعفتسا :ةيلاتلا عبرألا

 وحن .لاعفا ؛«َنَسوشخا» :وحن .لَعوعفا
 ذرلخا) هت راج ةوجتت ل عفا ةةدارشأ»

 .(ريسلا يف عرسأ :ريعبلا
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 درجملا ّيئالثلا لعفلا

 لعفلا .درجملا ّيثالثلا لمفلا
 :ديزملا ينالثلا

 .ّيئالثلا لعفلا :رظنا

 :دماجلا لعفلا

 ال ةدحاو ةغيص مزالُي يذلا لعفلا وه

 :عاونأ ةثالث وهو .اهقرافي
 حدملا لاعفأ هنمو .يضاملل مدد ١-

 ةلففو- 1413 قاس «سلب عا مذلاو

 لاعفأو .(هب لعفأو هلعثا ام) بحجعتلا

 تاوخأو .(اشاح ءادَع ءالخ) ءانئتسالا

 .قلولخا .ىرح .ىسع .برك :ةيلاتلا «داك»

 ءامرثك .سييل .ماد ام :ًاضيأ هنمو .ذخأ .أَشنأ
 بقه دقي يف طقس ءاماط ءامدش الق

 ,ملعَت ءّبَه :وحن ءرمألل مزالملا - ١
 .(ميمت ةغل يف) ّمْلَه ,لاعت .تاه

 ىنعع) طيب :وحن ءعراضملل مزالملا -

 .هتدام يف لعف لك رظنا .(ٌجِضيو ٌحيصَي

 :ءازجلا لعف

 .ءازجلا :عجار

 ٌّء ٠

 :يعابرلا لعفلا

 :ناعون

 ّىَأ يوحي ال يذلا وهو : در أ

 :وحن .للعف :وه دحاو نزو هلو .دئاز فرح

 هيف 0 ام وهو .فعضم :نابسق وهو .جرحد

 ريغو ؛هَرصرَص 2لّرلز» :وحن .عطقمملا

 وحن .كلذك نكي مل ام وهو .فعضم
 رع .جرحدا»

 ةتسلا اهنم .ةريثك نازوأ هب قحليو
 :وحن هلم ؛«َبَبلج» :وحن ,'0للعف :ةيلآتلا

 :وحن .لوغف .«لقوح» :وحن ءلَعَوف ؛«َرطِيب»
 هد مما

 ها
 فرح هيلع ديز ام وهو :ديزم - ب

 دحاو فرح هيلع ديز امف .نافرح وأ دحاو
 :وحن ,للعفت :وه .دحأاو نزو ىلع ىتأي

 ىلع يتأي نافرح هيلع ٌديز امو .جَرْحَدت
 :وحن .(نيماللا لصألا) للتفا :نينزو

 قحليو اعلا :وحن : ,للعفاو .«عقنرفأ»

 .ةدع نازوأ دحاو فرح هيف ديزملا يعابرلاب

 :وحن .(ةدئازلا ماللا وذ) للغفت :اهنم

 ,لعوفت ؛«َنُطيشت» : وحن :لغيفت ؛«َبَبلحت»

 نكست ) :وحن ل ؛«كوهرت» :وحن

 يعابرلاب قحلاو .«ىقلست» :وحن :لففت

 نيم امازرأ هده وود اقرت هلع هيدا
 :وحن .لنمفا ؛«سسنعقا» :وحن للَْعْفا

 .درجملا ّيعابَرلا «للَمْف» نع نزولا اذه فلتخي )١(

 .ةيلصأ ريغ ةدئاز ةريخألا همال نأ

 هل



 بضغلل اع :لجرلا ىبنرحا) «ض رخو

 .(رشلاو

 لعفلا .دّرجملا ّيعابّرلا لعفلا

 :ديزملا ّيعابرلا
 .ّيعابرلا لعفلا :رظنا

 :ملاسلا لعفلا
 فرح ةّيلصألا هفرحأ دحأ نككي مل ام وه

 ءبتك» :وحن ا الو .ةزمهه الو :ةلع

 اب لعفلا ةمالس ىف ةربع الو .«ملع :سود

 .هلوصأ نع ةجراخ تادايز نم هيف
 ةملاس لاعفأ .رطيبو ملعأو بعال :لاعفألاف

 «بعال» يف فلألاب تادايز نم اهيف ام مغر

 .«رطيب» يف ءايلاو .«ملعأ» يف ةزمهلاو

 :طرشلا لعف

 .طرشلا :رظنا

 :حيحصلا لعفلا
 :ةعيحس' فرعا ةلضألا هقوحأ تناكأاب

 ةثالث وهو .«ملعتسا .بتاك .بتك» :وحن
 :رظنا .فعاضمو .زومهمو .ملاس :ماسقأ

 لمفلاو .زومهملا لعفلاو .ملاسلا لمفلا
 .فعاضملا

 رصاقلا لعفلا وأ مزاللا لعفلا

 (١ارصاقلا لعفلا وأ مزاللا لعفلا

 لعفلا وأ ''”زواجملا ريغ لعفلا وأ
 (" عقاولا ريغ

 هسفنب بصني ال يذلا وه :هفيرعت - ١

 فرح ةنوعمب هبصني امنإو .رثكأ وأ هب ًالوعفم
 :وحن ةيدعتلا ىلإ يدي امم هريغ وأ رج
 يه «هتيب» ةملكف ,«هتيب يف ٌزوجعلا سلج»
 هب لوعفم - حالطصالا يف ال - ىنعملا يف
 مل «سلج» لعفلا نكلو .«سلج» لعفلل
 ريغ نم ةرشابش“ اهبلخ ةرثاو هايس عقوي

 فرح ةدعاسمب هلقنو هلصوأ امنإو .طيسو
 .رج

 نم مزاللا لعفلا زي زيي ةقيرط - "
 .(5) ىدعتملا لعفلا :رظنا :يذدعتملا

 نوكي :ًامزال لعفلا نوكي ىتم -
 :اذإ ءامزال لعفلا

 ةئارعلاو اياجنلا لاففأ نم ناك ت1

 مزال لعفلاب 5 ينعم ىلع لدن يتلا يهو
 .فّرش .حبق ,نَسَح :وحن .هل

 ريغ) ٌىراط ّيضَرَع رمأ ىلع لد - ب

 نع هروصقل .رصاقلا لعفلا :مزاللا لعفلا ىمسي )١(

 .لعافلا ىلع هراصتقاو .هب لوعفملا
 ال هنأل .زواجملا ريغ لعفلا :مزاللا لعفلا ىْمسي )١(

 .هلعاف زواجي

 عقي ال هنأل عقاولا ريغ لعفلا :مزاللا لعفلا ىمسي (6)

 .هب لوعفملا ىلع

 وا



 .عبش .نزح» :وحن .ةكرح وه الو .(مزال

 .«شعترا .ضرم

 ةيلخر وأ ءييغ وأ ولا لع لوح
 .«لجك .ّيمع ءرمحا» :وحن

 هوطق نين دوا فقالت وأ ةئيه ىلع - د

 .«خسَو .فظن .لاط»
 .دحاو ىلإ دعتم لعفل ًاعواطم ناك - ه

 2ع رحدتف هتجرحد» :وحن

 ءَنَسَح» :وحن ,«لعف» نزو ىلع ناك - و
 ؛«رسكنا ,قلطنا» :وحن لمت اذ وأ ؛«فّرش

 .«للتعفا» 9 ؛«ر وزا ا وحن لكلا وأ

 : ىبأ :لمجلا ا ا

 : وعن «للتتاووأ (فلخلا ىلإ عجر نوأ .داقني

 كييف يذلا هل تماو وأ :ءايلاو

 وأ .«لعف» وأ ؛«دسأتسا» :وحن .ةروريصلا

 .«ليعف» ىلع امهنم فصولا ناك اذإ «لعف»

 .«فيعضلا لّدو .لجرلا ّيوق» :وحن

 ريَصُي :مزاللا لعفلا ةيدعت - ؛
 لئاسولا ىدحإب ءايدعتم مزاللا لعفلا
 :ًاعيمج ةيسايق يهو .ةيلاتلا

 لاخدإب يأ 5 باب ىلإ هلقن - أ

 <«- لفطلا سلج» :وحن : ,هيلع لعتلا ةزمه

 .«لفطلا تسلجأ
 ففعل ناكل هبا

 .«ذهتجملا كك <- ٌدهتجملا

 وحن «لعاف» ةغيص ىلإ هليوحت - ج

 حرف» :وحن : وحن

 .«ّبتاكلا ٌتسلاج <- ٌيتاكلا سلج»

 ىتلا «لعفتسا» ةغيص ىلإ هليوحت - د

 ءيش ىلإ ةبسنلا ىلع وأ .بلطلا ىلع لدت
 تر الا جب ملا وب ةوس روغلا
 .«ملظلا ٌتحبقتسا - مّلظلا َحُبَق»و .«ملعملا

 ,هيلع بسانملا رجلا فرح لاخدإ - ه

 ةيرقلاب تعيفجأ < وعلا :معتناو ةوقت
 نكت مل نإو .هب لوعفملا مكح يف «موقلا» ف)

 .(حالطصالا يف كلذك

 «لعف» ىلإ ّيئالثلا لعفلا ليوحت -
 .ةغلابملا ةدافإ دصقب هلا اةعزاقت د
 ةركا دهتجملا تنق د ةيديللا مرك» :وحن

 .مركلا يف هتبلغ :ىنعب
 :وحن ,(')هانعمب دعتم لعف ىنعم هنيمضت

 0 ها رو لعلا ناق ,هنادلا مكتبا

 .«مسو» لعفلا ىنعم نّمضت هنكلو

 :لاقي ذإ .(مكتبحر يف فاكلا) هب لوعفملا

 كل تفسلا قف دراذلا كتحسو
 :رظنا :امزال يذعتملا رييصت - 6

 .([) يذعتملا لعفلا

 ,رجلا فرح فذحي دق :ةظوحلم - 5

 بهذ امك - ةثالث طورشب ئمايق نيمضتلا اذهو )١(
 قيفحت ١- :يهو - ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجب

 ةظحالم ىلع لدت ةنيرق دوجو - ؟ .نيلعفلا نيب ةبسانملا

 نيمضتلا ةمءالم - ” .سبللا اهعم نّمؤيو .رخآلا لعفلا

 .يبرعلا قوذلل
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 نورمت» :وحن ,يدعتلل ةطساو نوكي يذلا

 تهجوتو «رايدلاب نورت نم الدب ,«رايدلا

 تو ىلإ تح نم الدب تر

 عزن ىلع بصنلا ةاحنلا يع ا اذهو

 :فيفللا لعفلا
 ةلعلا فرخ نم نافرح هيف ناك ام

 :نامسق وهو .ناّيلصأ

 افرح ناك ام وهو .ءنورقم فيفل - ١

 .«ىور ءىوش» :وحن ,نيعمتج هيف ةلعلا

 افرح ناك ام وهو .قورفم فيفل - ١

 .«ىفو «ىفو» :وحن .نيقرتفم هيف ةلعلا

 :يضاملا لعفلا

 ىلع هسفنب لدي ام وه :هفيرعت - ١

 :وحن .ملكتلا نمز لبق ىضُم ٍءيش ثودح
 سا ب سرد ايتك#

 ثيناعلا ات“, لبقي نأ :هتمالع - "

 .””ريمضلا ءات ءأ ,«تحجنا» :وحن ٠ ,ةنكاسلا

 نإف .«متسرد ا توق ات :وحن

 بسحب نيءاتلا ىدحإ لبقت ال ةيضام لاعفأ كانه )١(

 ءاذه لبق يتلا اهتالاح بسحب ال .ةيلاحلا اهتالامعتسا

 :ءانثتسالا لاعفأو «ٌبح»و .بججعتلل يتلا «لعفأ» وحن

 .اشاح ءالخ .ادع

 يضاملا لعفلا

 ,يضاملا لعفلا هيلع ّلدي ام ىلع ةملكلا تلد
 .ءضام لعفي تسيلف .هتمالع لبقت نأ نوف

 تاهيه» :وحن .« ضام لعف مسا» يه امنإو

 مسا :رظنا .اًدج َدْعَي :ىنعب «لوسكلا ٌحاجن
 .يضاملا لعفلا

 عبرأ يضاملل ا هتلالد - "“

 نمزلا ةيحان نم تالاح

 رثكأ وهو ,ىضقتأ كما قل اةانعب مد
 نوكيو .ىنعمو ًاظفل يضاملا وه اذهو .هتالاح

 ا قلخو نحت ءادسف اما هؤانضقلا

 اذا قلل زك انوفا ان[: ضر الار هك ارعسلا
 ًافويسي وأ ١ قر رافلا «لافقأ .ىتأ ةلقف ' ناك
 .كلذ ىلع لدت ةنيرقب ا وأ ,«دق» ب

 نوكيف ,ملكتلا نم دانس بت“
 هدام اذ كلذو ءىنعملا ال ظفللا يضام

 اي بلا دوب د( تشو ةويعت فاقتإلا

 يتلا دوقعلا ظافلأ نم اهريغو .«تبهو»و

 نم ناك وأ .لاحلا يف ىنعم ثادحإ اهب داري

 ا عرش ٠ .قفط :عورشلا لاعفأ

 دعب يأ .لبقتسم نمز يف هانعم نيعت - ِج
 ,ىنعملا نود ظفللا يضام نوكيف ,مالكلا

 أ هدا كتفرو هرج ان نفقا اذ كلذو
 كانيطعأ انإ» :ةيالا وحن اد ا

 ىَسَعف# :ةيآلا وحن .ًءاجر وأ ,"”©رثوكلا
 نأل .لبقتسملا يف نوكيس ءاطعإلاف ١. :رثوكلا (1)
 .اهلوخد تقو نجي ملو ,ةنجلا يف رثوكلا
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 يضاملا لعفلا

 نأ وأ ,.(07 :ةدئاملا) © حتفلاب ينأي نأ هللا

 ءمسقب ةقوبسملا «نإ» ةملكب يفن هلبق نوكي
 :ةيآلا وحن .مسقب ةقوبسملا «ال» ةملكب وأ

 نأ ضرألاو تاومسلا كسي هللا َنِإ)
 دحأ نم امهكسمأ نإ اتلاز ْنِْئلَو ءالوزت
 تيرتكأ هلا شارو وكت 11014 ينو, نب
 وأ .مزاج طرش لعف نوكي و أ ؛«بذاكلا
 اذإ وأ ؛4تحفت رو نإ» :وحن .هباوج

 :ةيآلا وحن .هلابقتسا ملع ام ىلع فطغ

 يف نم عزفف .روّصلا يف ْحْفْنُي مويه
 ...(87 :لمتلا) #تاومسلا

 يضاملا لمي نمزل انعم عالم 5-5

 ةموتوا دلل كوش نر قا

 مأ ترعاه لع ءاوس» :وحن ' ,.ةيوستلا هزمه

 .الأ ءالول .الأ ءامول ءاله دعب وأ ."'«ّتمقأ

 قفا وأ .'" '«جاتحملا تدعاسا الهز :وحن

 يف ىلوألا «نإ»و .اهكسمأ ام :ىنعملاو 4١. :رطاف )١(

 ىلع ةلخاد ةيفان ةيناثلاو .ةيطرش ةميركلا ةبآلا هذه

 غنإ» ىلع ةلخادلا ماللا هيلع لدت يذلا مسقلا باوج

 .ةيطرشلا ىلوألا
 يتلا «مأ» ةزمهلا عم دجوت نأ ةيوستلا يف قرف الو (')
 يأ لع ًءاوس» :وحن .ال وأ .قباسلا لثملاك .ةلداعملل

 .«ينترز تقو

 نإو ؛يضملل لعفلا ناك ءانه خيبوتلا تدرأ نإف (؟)
 .لبقتسملل ناك ,ءثحلاو ضيضحتلا تدرا

 وأ ,("ةلص يف وأ .0ثّيَح» وأ ,* ”«املك»

 ...'")ةركنل ةفص

 ماودلا ةديفم «ناك» يتأت دق :ةظوحلم

 يف اك .ةثالثلا ةنمزألا ةلماش رارمتسالاو

 .«أييحر ًاروفغ ُهَللا ناك» :وحن
 :ىنبيو ءامئاد بم ىضاملا :همكح - 5
 اذإ وأ ,ءيش هب لصتي م اذإ حتفلا ىلع -

 :وحن .نينثالا فلأ وأ ,ثينأتلا ءات هب تلصتا

 نا ةهاشلاوو هده تحتوو ديلا اكو

 ,رهاظ ةقباسلا ةلثمألا يف حتفلاو .«قحلا الاق

 .«هّبر ُنمْؤملا اعد» :وحن .أردقم نوكي دقو
 ,ةعامجلا واو هب تلصتا اذإ مضلا ىلع -

 .«اوًرضح بالطلا» :وحن

 «.وبذك ءاطوسر هُمُ ءاج ايلك» :ةيآلا وحن (4)

 ىلع لدت ةنيرق دوجول .يضملل اذهف (84 :نونمؤملا)
 :ةيآلا وحنو .لصح هنأب ةعطاقلا رايخألا يهو .كلذ

 اوقوذيل .اهريغ ًادولج مهانلّدب ,مهدولج تّبِضن املك
 مالكلا ْنأل لبقتسملل اذهف (607 :ءانلا) «ٌباذعلا

 .ىجي مل ةمايقلا مويو .رانلا لهأ ىلع
 لخد تعب :تينلا لخداع يضملل نوكيف (6)

 َنَمأتل ترس ثيح هبتنا» :وحن .لبقتسملل وأ ,«هيناب

 .«رطخلا

 وأ .«ديز وه حجن يذلا» :وحن يف ىضملل نوكيف )١(

 ًادغ مهجئاتنب نوحرفيس بالطلا نو :وحن يف لبقتسملل
 .«بَسَر يذلا الإ

 هتفداص جاتحم ٌبر» :وحن يف يضملل نوكيف (7)

 ٌرصن» :لوسرلا لوق وحن يف لبقتسملل نوكيو ؛«هتنعأف
 ميش ارق هقا .ءاهعمس اك اهادآف .اهاعوف يتلاقم
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 عفر ريمضب لصتا اذإ نوكسلا ىلع -

 .«نحجن ٠ :انكيحت :تححتلاو :وحن هل تف

 :ينبملا لعفلا

 عراضملا لعفلا الإ ةّينبم اهلك لاعفألا

 ةفيفخلا :ديكوتلا انون هب لصتت مل يذلا

 ءانب ةمالع رظنا .ةوسنلا نون الو .ةليقثلاو

 .() «يضاملا لعفلا» يف يضاملا لعفلا

 لعفلا» يف .عراضملا لعفلا ءانب ةمالعو

 يف رمألا لعف ءانب ةمالعو .(4) «عراضملا

 .(١و:غ) «رمألا لعف»

 :لوهجملل ّينبملا لعفلا

 يف هلعاف ركذُي م يذلا وه :هفيرعت - ١
 امإو .هب ملعلل اًمإو .زاجيإلل اَمإ .مالكلا
 فوخلل اًمإو .هيلع فوخلل اًمإو .هب لهجلل

 اًمِإو .هميظعتل اًمإو .هريقحتل اًمإو .هنم
 ناسنإلا َقِلُخ» :وحن .عماسلا ىلع هماهإل
 نم لإ لوهجملا لعفلا ىنبُي الو .«قلَع نم
 سانلا مركيا» :وحن ,هسفنب يدعتملا لعفلا

 نم وأ .«نوقداصلا ُمَركُي <- نيقداصلا
 :وحن ءرج فرح ةطساوب يدعتملا لعفلا

 ُقفرُي <- فيعضلاب ناسنإلا 0
 اذإ .مزاللا لمفلا نم 0 دقو .«فيعضلاب

 تيدا وجت اردتم لعافلا بتات: قاك

 لوهجملل ينبملا لْغْفلا
 داهتجا دهتجا <- الصاوتم .اداهتجا
 تمل :وحتن .ًافرظ وأ «ليضارف

 افتر ميص <«- ناضمر

 لاعتي :لوهجلل عولفلا .ءانيدحأ
 ام رسكب لوهجي ىلإ مولعملا يضاملا لعفلا
 2 ا
 .فلأ هرخآ لبق يذلا اًمأو 5 ص
 .اهلبق كّرحتم لك رّسكيو داي هفلأ بلقثف

 ,عاب .لاق :وحن .ايسادس نكي ملام كلذو

 :«خيبجا .عيتبا «عبب ٠ ,لبق <- حاتجا ءعاتبا

 6 .ءاي هفلأ بلقتف ,هنم يسادسلا امأو

 وحن .ءايلا لبق ام رسكيو .هتلاو هتزمه

 .«خيمتما - حامتسا»

 وحنب كرحتملا عفرلا ريمض لصتا نإو

 لروهجم ,ضام لك نم هذديقو ميرو ميسا)

 همولعملا يف هلوأ مضي , ناك نإف ,فوجأ ين 2

 تدقو .ريخلا تفوز ,رمألا ا :وحن

 سبتلي اليك .لوهجملا يف زيك «شيفلا
 .رمألا تمس» :لوقتف .هلوهجم لمفلا مولعم

 ناك نإو 0 ءاضقلل تدف ,ريخب تمر

 ,سرفلا هتعب» :وحن .مولعملا ِق هلو رسكي

 .لوهجملا يف 2 ,«فو رعمب هتلنو :ةتمتتلاو

 .يريغ ريخب ينمارو .يريغ رمألا ينماس :يأ )1(

 .يريغ ءاضقلل ينداقو
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 مزال ًءانب لوهجملل ّينبملا لغفلا
 هتلنو تو :نمرشفلا و هةوحتشت

 (١!7«فو رعمب

 .هرخأ لبق ام حتفيف عراضملا لعفلا اَمأ
 .لعتي ,جرحدي ٠ تلك رع لرأ + مضي

 عرابملا رخآ لبق ناك اذإ !و «جرختسُي

 :وحن ,افلأ فرحلا اذه ل ل فرح

 ,عابي ءلابقُي <- عيطتشي « عمم ,لوقي»

 .هعاطتسُي

 .ادبأ لوهجملل ىنبي الف رمألا لعف اًمأو
 بابب ةقالع لوهجملل يىنبملا لعفلل - *

 .لعافلا بئان :رظنا .لعافلا بئان

 :امزال ًءانب لوهجملل ّبملا لعفلا
 .(1) لعافلا بئان :رظنا

 :مولعملل ّىبملا لعفلا
 يف هلعاف ركذ يذلا وه :هفيرعت - ١

 دلل فتم نك .اريدقت نأ اطنل مالكلا

 وهو روكذم «رضح» لعاف) «سردلا حشو
 وه :هريدقت رذقم «حرش» لعافو .«ملعملا»
 .( ملعملا» ىلإ دوعي

 ينلانو .يريغ ينماضو .يريغ سرفلا ينعاب :يأ )1(

 .يريغ فو رعمب

 مولعملل ينبملا لعفلا رييصت - "
 ىببلا لعفلا :رظنا :لوهجملل انف
 )١(. لوهجملل

 :فّرصتملا لغفلا

 نإ هتروض: نم: لوحتلا :لبقي يذلا وع
 وهو ,ةفلتخم ناعم ءادأل ةفلتخم ىرخأ رّوص

 :نامسفق

 هنم ىتأي ام وهو .فّرصتلا مات ١-

 تاقتشملاو ,رمألاو عراضملاو يضاملا لعفلا
 ,ةهيشملا ةفصلا .لوعفملا مسا ؛لعافلا مسا)

 الإ لاعفألا لك لمشيو .(...ةغلابملا غيص

 .سلج .سرد .بتك :هنمو .ءابهنم ًاليلق

 ...جرحد
 .داك :لاعفألاك ,فّرصتلا صقان -؟

 .اهنم رمأ لاعفأ ال ىتلا .كفنا .لاز .كشوأ
 ,ةماحلا لعقلا فرضا لفقلا لباقنو

 .دماجلا لعفلا :رظنا

 لستلا وأ .يّدعتملا لعفلا
 "'ءقاولا لعفلا وأ ,"”زواجملا

 هسفنب بصني يذلا» وه :هفيرعت - ١

 هتزواجمل «زواجملا لعفلا» يدعتملا لمفلا نعي )2

 .هب لوعفملا ىلإ لعافلا

 ىلع هعوقول «عقاولا لعفلا» يدعتملا لعفلا ىنسي (')
 هلل رععملا
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 نأ :نيغ نما .ةنالع وأ :نينتا “وأ فيد ةلوعفم

 ا هريغ وأ ءرج فرح ةدعاسم ىلإ جاتحي

 .«مزاللا لعفلا ةيدعت ىلإ يدؤي

 نم يدذعتملا لعفلا ةفرعم - "

 لعفلا نم يّدعتملا لعفلا فّرعُي :مزاللا
 سانئتسالا نكميو .ةغللا بتك نم مزاللا

 :نيتيلاتلا نيتقيرطلاب
 ةنيفيضلا» رحت“ ةييغلا نيس هلوبق تأ

 «أرق» :نالعفلاف ,«هتأف اك دهتجملا»و ,«اهتأرق

 ,ةبيغلا ريمض امهطوبقل نايّدعتم «أفاك»و
 ٌريرسلا» :لاقُي الف .الثم «مان» لعفلا فالخب
 د

 ةجاح نود هنم لوعفم مسا ةغايص - ب

 .بوتكم ضرقلا» :وحن .رورجمو راج ىلإ

 «بتك» :نالعفلاف .«حورشم سردلاو

 حبا ارم انققتعا اننآل نايم: «عرشو
 ةجاح نود ةديفم ةلمج يف هانعضوو لوعفم

 .الثم «دَعَق» لعفلا فالخب .رورجمو راج ىلإ

 ٌتيبلا» :لب .«دوعقم تيبلا» :لاقُي ال هنإف
 .«هيف دوعقم

 :هماسقأ - ا”

 :ماسقأ

 وهو .دحاو هب لوعفم ىلإ يذدعتملا - ١
 .«ءَركأ .سرد .ٌبتاك» :وحن .ريثك

 :نامسق وهو .نيلوعفم ىلإ يدعتملا - ١

 أدتبم امهلصأ سيل نيلوعفم بصني مسق

 ةثالث يذعتملا لعفلا

 عقاولا لعفلا وا زواجملا لعفلا وأ يدعتملا لعفلا

 اسك ع الأس .ىطعأ» : و ربو

 ,نكسأ ءدوز «ىقس ,معطأ :قرزن «نمبلا

 مسقو ,«خلا .

 وهو .ريخو أدتبم اههلصأ نيلوعفم بصني

 :نكتا «.ىرح ءامسيح- عقلا

 ,"'ىأر :يهو .بولقلا لاعفأ -أ

 ,'"ىفلأ 81 ,( 0 ,'"'هلع

 00 :230لعج 5 .لاخ ْنَظ

00 1 © 
 0“ ١ !وعز لكلرع

 در نس :ىهو .ليوحتلا لاعفأ - ب

 م ةيولاو ٠ ..تهو :لطخ هذ نه قلت

 لعف لك رظنا .لاعفألا هذه لوح ليصفتلا
 لاعفأو .بولقلا لاعفأ اضيأ رظناو .هتدام يف

 .ليوحتلا
 :وهو .ليعافم ةثالث ىلإ يدعتملا - *"
 در تعا ال13 اجا ىلع كر
 .هتدام ف لعف لك رظنا

 .«دقتعا»و «ملع» ىنعب يتلا )١(

 .«دقتعا» ىنعب يتلا (1)

 .«داقتعا ّمْلِع َمِلَع» ىنعب يتلا (5)
 .«ملعا» ىنعب يتلا (4)
 .«دقتعا»و «ملع» ىنعب يتلا (6)

 .«دقتعا»و «َمِلَع» ىنعب يتلا (5)
 .«نظ» ىنعب يتلا (0)
 .«نظ» ىنعب يتلا (8)
 .«نظ» ىنعب يتلا (1)

 .هأحجار انظ نظ» ىنعب يتلا )٠١(
 .«نظ» ىنمب يتلا )١١(
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 نيلومفم ىلا يا ىلا لعفلا

 0 :امزال يدعتملا رييصت -غ

 نيتقيرطلا ىدحإب .ًامزال نعل لعفلا
 :نيتيلاتلا

 تفّرم» :وحن .ةعواطملل را 3

 تمده» :وحنو .«ٌةقرولا ترم < ٌةقرولا
 ' .«مدهناف طئاحلا

 يدعتملا يئالثلا لعفلا ليوحت -
 يف بجعتلا دصقب ,.«لغف» ةغيص ىلإ دحاولا

 ٌقبَس» :وحن .مذلا وأ حدملا وأ ةغلابملا ضرعم
 .مهفلاو قيسلاب هحدمل كلذو .هْمُهَفو ماعلا

 لاعفأ كانه - ١ :ناتظوحلم - ©

 ٌرجلا فرحبو .انيح اهسفنب ةيدعتم لمعتست

 :لوقت ,لخد ءركش ٠ .حصن :اهنمو ,رخآ انيح

 «ةرادبلا يف كدر «رادلا تادغوو

 هر مكتدو «هل تحصن»و «هتحصن»و

 .«هل تركو

 .هب لوعفملاب ةقالع يذعتملا لعفلل - ؟

 .هب لوعفملا :رظنا

 - نيلوعفم ىلإ يدعتملا لعفلا
 :ليعافم ةثالث ىلإ يذعتملا لعفلا

 .(") يدعتملا لعفلا :رظنا

 :لاثملا لعفلا

 ,ةلع فرح هؤاف يذلا لتعملا لعفلا وه

 فيرصت» يف هفيرصت رظنا . .ثرو .دعو :وحن

 .«لاعفألا

 :زواجملا لعفلا
 .يذعتملا لعفلا :رظنا .يّدعتملا لعفلا وه

 :درجملا لعفلا
 لمفلاو .درجملا ّيئالثلا لعفلا :رظنا

 .درجملا ّيعايرلا

 :لوهجملا لعفلا
 .لوهجملل ينبملا لعفلا :رظنا

 :ديزملا لعفلا

 لعفلاو .ديزملا ّيثالثلا لعفلا :رظنا

 .ديزملا ّيعابرلا

 :عراضملا لعفلا

 يف ىنعم ىلع لد ام وه :هفيرعت - ١

 :وحن .لابقتسالاو لاحلا لمتحي نامزب هسفن
 .«جرختسي .ملعي :سردي»

 وأ ءبصانب بصني نأ :هتامالع - *

 ,فوس وأ «نيسلا» لبقي وأ .مزاجب مزجي

 موه



 .«لساكتأ نل»و .«يبجاو يف *”مقأ مل» :وحن

2000 
 هِتلق دعب اموي لاملا ٌرثكيس

 ٍقرولاب سبيلا َدَعَي دوعلا 3
 نم .عراضملل :ةينامزلا هتلالد -

 :تالاح عبرأ 0 ةيعان

 كلذو .لابقتسالاو لاحلل هحالص -أ

 .امهدحأب هدّيقت ةنيرق دجوت مل اذإ

 ةنيرق دوجوب كلذو .لاحلل هنيعت - ب
 وأ .«نآلا» ةملكب نرتقي نأك .كلذ ديفت

 نم اربخ عقو اذإ وأ .«الاح» وأ .«ةعاسلا»
 وا «سيل» ب يفن اذإ وا .عورشلا لاعفا

 ,ءادتبالا مال هيلع تلخد وأ ءاهتا وخآ ىدخا

 لعل عرش»و .«نآلا ركوب لفطلا» وح

 نإ»و ,«ديز موقي ام»و ,«سردلا حرشي

 .«هسرد ل دهتجملا

 نرققا اذإ كلذو .لابقتسالل هنيعت - ج
 اذإ كئفاكأ» :وحن .لبقتسملا ىلع لدي فرظب

 عقوتم ءيش ىلإ ادنسم ناك اذإ وأ ؛«َتحجن
 ٌءادهشلا لخدي» :وحن .لبقتسملا يف هلوصح
 رضحت له» :وحن .«له» هتقبس وأ ؛«ةنجلا

 طرش ةادأ هتقبس وأ ؛«نيقفانملا سلاجم

 هللا اورصنت نإ» :ةبآلا وحن .ءازجو
 :ةيآلا وحن ,نيسلا وأ ؛(7 :دمحم) « مكرصني
 ,«فوس» وأ ؛(* :بهللا) «ًاران لضّيس»
 4٠( :مجنلا) «ىري فوسإ :ةيآلا وحن

 عراضملا لعفلا

 ٌريَخ اوهوََت ْنأِ> :وحن .بصن فرح وأ

 نونب نركقا وأ 1غ :ةرقبلا) «مكل

 وأ ٍ«؟جاتحملا ُنَدعاستأ» وحن ,ديكوتلا

 ُبْذَعُيِل :ةيآلا وحن ٠ ادعو وأ ع ىضتقا

 4 :ةدئاملا) «ءاشي ْنَل رفغيو .ًءاشي ْنم

 ددهي رعاشلا لوق نم يناثلا رطشلاكو

 اير نأ ل برحلا لشي م
 رانلا ٌدقوُم ًاموي ٌرانلا قرحت ْدَف
 .«ل» هتقبس اذإ كلذو .يضملل هنيعت - د

 0 .دلي ١١ :ةيآلا وحن .ناتمزاجلا «الف وأ

 :صالخإلا) «ٌدحأ ًاوفك ُهل نكي ملو لوي
 «ناك» ل ًاربخ هعوفرم عم عقو اذإ وأ ؛(2.7
 نع هنمز فرصت ةنيرق دوجو نود ءاهتاوخأو

 انملعم ناك» :وحن .رخآ نمز ىلإ يضاملا
 .«هبالط ةلماعم ل

 لصتت مل اذإ بّرعم عراضملا :همكح - ؛

 وأ ةفيفخلا ديكوتلا نون ةرشابم هرخآب
 ىلع ىنبي وهو .ةوسنلا نون وأ ,ةليقثلا

 وحن .ةوسنلا نون هب تلصتا اذإ نوكسلا
 «تائّيسلا َنْبِهْدُي ٍتانسحلا نإ» :ةيآلا
 تلصتا اذإ حتفلا ىلع ىنبيو ١١4(! :دوه)

 ةفيفخلا ديكوتلا نون ًارشابم ًالاصتا هرخآب

 .يبجاوب نموقأل .هقاو» :وحن .ةليقثلا وأ
 :رعاشلا لوق وحنو .ه«ّجاتحملا نّدعاسأو
 رهاظسب رومألا نم النحت ال

 - هلعافو مرج لم ف ينبم عراضم لعف :«ننخأت» )31(

 هءأ



 عراضملا لعفلا

 .انيئارلا ٌحدخت ٌرهاوظلا نإ
 م نإ عفر لحم يف .هئانب ةلاح يف .وهو

 اذإ بصن لحم يفو .مزاج وأ بصان هقبسي

 هقبس اذإ مزج لح يفو .بصان هقبس

 ديكوتلا نون هب تلصتا اذإ اًمأو ,''!هزاج

 نيبو اهنيب لصفي نأك .رشابم ريغ الاصتا

 ردقم وأ ءنينثالا فلأك رهاظ لصاف عراضملا

 هنإف ةقودجملا ةيطاخملا ءاي وأ عاجلا واوك

 .«؟مكلمعب ناموقتأ» :وحن .ايرعم نوكي

 .«؟كلمعب ٌنموقتأ»و .«؟مكلمعب 00

 بصني :عراضملا لعفلا بصل - 6

 بصنلا فرحأ هتمّدقت اذإ عراضملا لعفلا

 ,وأ .دوحجلا مال ءْيك ءْنْذإ ءْنل ءْنأ :ةيلاتلا
 داز دقو .ةيعملا واو .ةيببسلا ءاف .ىتح

 واوب ةقحلملا «مثاو ,«ليلعتلا مال» مهضعب

 ةعبرألاو .(هتدام يف فرح لك رظنا) .ةيعملا

 ام شايب اهسفنب عراضملا بصنت لوألا

 «نأ» ب لب ءاهسفنب هبصنت الف فرحألا ف

 عراضملا بصن ةمالعو .اهدعب ةرمضم

 ىهو .ةسمخلا لاعفألا نم نكي مل اذإ ةحتفلا

 هرخآ ناك نإف ءافلأ هرخآ نكي مل اذإ رهظت

 قرح :نوثلاو: كنأ ةهريدقت ًابوجو هيف بن نع

 لمف ىلع فوطعملا عراضملا لعفلا نوكي كلذل )١(
 لح بسحب ًاموزجم وأ ًابوضتم وأ ًاعوفرم ينبم عراضم
 .هيلع فوطعملا عراضملا لعفلا

 نل» :وحن .رّدعتلل ةحتفلا هيلع رّدقت افلأ
 امأ :«ىقحا نإ قلما نل نكي قل سرا
 بصني هنإف ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ

 نل نودهتجملا» :وحن .نونلا فذحب
 :ةاويسرب

 لعفلا مزجي :عراضملا لعفلا مزج - 1١
 :اذإ عراضملا

 ,امل ,مل :ةيلاتلا مزجلا فرحأ دحأب قبس -

 يف فرح لك رظنا .ةيهانلا ال .رمألا مال

 .هتدام

 ,نإ :طرشلا تاودأ ىدحإب قبس -

 أ هيلا ناسا هوم كانلم كاما هم امنا
 .هتدام يف الك رظنا .امفيك ,ّيأ ءامثيح

 بلطلا لمشي) بلطلل ًاباوَج ناك -
 .ماهفتسالاو .ءاعدلاو .يهنلاو .رمألا

 00 ,يمتلاو .ضيضحتلاو ,ضرغلاو

 ةلمجلا نوكت نأ امهَوأ :نيطرشب كلذو

 .هنع ةّبيسم يأ .بلطلل ًءازج ةّيعراضملا
 «ال» فذحب ىنعملا ميقتسي نأ امهيناثو

 «نإ» عضوو - اهب بلطلا ناك اذإ - ةيهانلا

 اومحرا» :وحن .“ ”اهلحم «ال» اهدعبو ةّيطرشلا
 نإو .«ءامسلا يف ْنَم مكمر ضرألا يف نم

 ةلمجلا نكت مل اذإ يأ .لّوألا ًطرشلا دقف

 ىنعملا ْنإف ,ةيهانلا «ال» ريغب بلطلا ناك اذإ اَمأ (5)

 لالحإو .بلطلا ةادأ نع ءانغتسالاب ميقتسي نأ بجي

 .اهلحم ةيطرشلا «نإ»

 "٠م



 امنإو ,مزجلا حصي ال .بلطلل ًءازج ةيعراضملا

 ةلمجلا هذه رابتعا ىلع عفرلا بجي

 لحم يف وأ لاح بصن لح يف وأ .ةيفانئتسا
 (١١جراكتست ْننَع ال» :ةيآلا وحن .تعن

 كندل ْنِم يل ٌبَهَفظ :ةيآلاو .( :رثدملا)

 يف زوجيو 0-١(. :ميرم) ("14 ينشر الو

 «مهرهطت ةقدص مهلاومأ ْنم ْذْخ» :ةبآلا

 هنأ ىلع «مهرهطت» مزج ٠١( :ةبوتلا)

 هتلمج رابتعا ىلع هعفر وأ .رمألا باوج

 .اهلبق يتلا ةضحملا ةركنلل ةفص وأ .ةفنأتسم

 ل لعاف نم لاح وأ

 ,مزجلا حصي ال .يناثلا طرشلا دقف اذإو

 "ال ثيح :«قرتحت رانلا نم نت ال» :وحن

 لالحإ حصي ال هنأل دك مزج حصي

 «ال» لحم ةيفانلا «ال» اهدعيو هي ةيطرشلا «نإ»

 الإرر :لوقن نيح ىنعملا دسفي ذإ .ةيهانلا

 .«قرتحت رانلا نم ٌبرتقت
 دعب لعفلا محي دق -أ :ناتظوحلم

 :وحن .ىنعملا يف ابلط ناك نإ ّيربخلا مالكلا

 قلت اهغطأ :يأ :ةاريخ ىلت /كليوبا عيطت»

 .اريخ

 ظفلب رمألا نوكي نأ بجي ال - ب

 نوكي نأ زوجي لب .هدعب مزجلا حصيل لعفلا

 لعاف نم لاح بصن لحم يف «رثكتست» ةلمج )١(

 .«ننمع»

 .«ايلود تعن بصن لح يف « ينثري» ةلمح )30

 عراضملا لعفلا

 ,حيبقلا نع ُهَص» :وحن ,رمأ لعف مسا ًأضيأ
0 

 ناك اذإ نوكسلا عراضملا مزج ةمالعو

 ,ةسمخلا لاعفألا نم سيلو .رخآلا حيحص

 سيلو هب ًايهتنم ناك اذإ ةلعلا فرح فذحو
 شخأ مله :وحن .ةسمخلا لاعفألا نم

 لاعفألا نم ناك اذإ نونلا فذحو ؛«رطاخملا

 عافدلا يف اوناوتي مل دونجلا» :وحن ,ةسمخلا

 ,مزجو اينبم عراضملا ناك اذإو .«مهنطو نع

 الوب اريل مرعب لس ىف اع ترقب
 .«ٌنلساكتت

 ذخؤُي :يضاملا نم هقاقتشا - /
 فرحأ نم فرح ةدايزب يضاملا نم عراضملا

 1 امومضت تا نحنا ةعراشلا

 :وحن .هريغ يف انيروجتمو .يعابرلا

 سوو 2-4 نيرو ,جرحدي <- جرحد»

 .«رفغتسي <- رقغتسا .قلطني <- قلطنا
 ريغ ناك اذإ يضاملا لعفلا نأ ظحاليو

 قدح ةزيملا هذه نإفا ةةزمبب ئدشيو الث
 مركأ» :وحن .عراضملا ةغيص ىلإ هليوحت دنع

 هزمت لقبا 2
 عراضملا لعفلا دكؤي :هديكوت -

 باوج يف اعقاو انيثُم ناك اذإ .نونلاب اًيوجو
 مسقلا باوج نع لوصفم ريغ مسقلا

 نديكأل .هللاتط :ةيآلا وحن .لصافب
 يف ماللا موزلو .(01/ :ءايبنألا) « مكمانصأ

 كيندر



 عراضملا لعفلا

 نم درو امو .هنع لدعم ال بجاو باوجلا

 ,يفن فرح ريدقت ىلع وهف .دكؤم ريغ كلذ
 «فسوي ركذت اتفت هللات» :ةيآلا هنمو

 قى اراوخ دكؤيو .أتفت ال :يأ ,(86 :فسوي)

 :تالاح عبرأ

 .بلطلا تاودأ نم ةادأ دعب عقي نأ -أ

 .«؟ريقفلا ندعاست له» :وحن

 طرش ةادأ دعب ًاطرش عقي نأ - ب

 اًمإف» :ةيآلا وحن ,ةدئازلا «ام» ب ةبوحصم

 «هللاب ٌدعتساف ْغْرَن ناطيشلا نم كنَْرني
 ٠٠١( :فارعألا)

 الأ ىلع «ال» ب اًيفنم نوكي نأ -ج

 اوقتاو» :ةيآلا وحن ءمسقل ًاباوج نوكي
 مكنم اوملظ نيذلا ْنَبيصت ال نتف
 .(؟6 :لافنألا) «ةصاخ

 ريغ ةدئازلا «ام» دعب عقي نأ - د

 :برعلا لوق وحن .طرش ةادأب ةقوبسملا
 ل ام دهجب»

 :ناك اذإ هديكوت عنتمو
 هللاو» :وحن .مسقل 1 اهئاو اًمفنم 5

 .«لسكلا ىلإ دوعأ نأ

 :رعاشلا لوف وع ءلاحلا ىلع الاد -

 مكتوب مكيلع تقاض د ة كن نيل
 يارا سوس ذأ يورتجسل 2 و

 « ىضرتف كبر كيطعُي فّوَسلو» :ةيآلا

 .(6 :ىحضلا)

 حيحصلا -أ :هديكوت قرط -4
 له ؟؛ْنَسردي له <- سردي :رخآلا

 له <- ىَمسُي :فلأب يهتنملا - ب
 ءاك قلألا اتلقب) نيت له

 :(ةحوتلم

 ؟نيِشِه له <- ينم :ءايب يهتنملا - ج
 .(حتفلاب ءايلا كيرحتب) ؟نيِشِع له

 فلأ ىلإ دنسملا رِخآلا حيحصلا - د
 دكؤي ال) ؟نابهذي له <- نابهذي :نينثالا

 نونلا توبثب عوفرم انه وهو .(ةليقثلاب الإ
 ببسو .تانون ثالث عاتجال تفذح يتلا

 اذه نأ ديكوتلا نوئب هلاصتا مغر هعفر

 .ًارشابم سيل لاصتالا
 داو ىلإ. دنسملا رِخآلا حيحصلا - ه

 ندا 1 رسا < نوشردي ةقانملا
 ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم انه عراضملا)

 مل ديكوتلا نون نأل .تانون ثالث يلاوتل
 .(ارشابم ًالاصتا هب لصتت

 ءاي ىلإ دنسملا رخآلا حيحصلا -

 َنِسَردلا ؟َنئيسرْد «- نيسردت م

 .(ةقباسلا ةلاحلاك عوفرم انه 0

 فلأ ىلإ دنسملا فلأب يهتنملا -
 الإ دكؤُي ال) ؟نايَمْسَيُأ <- ىَعْسَي 0

6. 



 رظنا «نابهذي» لثم برعيو .ةليقثلا نونلاب
 .(د ةرقفلا

 عراضم) ؟نوَعْسَيأ <- نوعسي :ةعامجلا

 ثالث يلاوتل ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم

 عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض واولاو .تانون

 ءاي ىلإ دنسملا فلأب يهتنملا - ط

 .(ةقباسلا ةلاحلاك بارعإلا)

 فلأ ىلإ دنسملا واولاب رخآلا لتعملا - ي
 3 #”ادم

 نونلاب دكؤي ال) ؟ناوندتا <- وندت :نينثالا

 ةرقفلا ,هبارعإ ىلإ ةبسنلاب رظناو ,ةفيفخلا
 ء(د

 واو ىلإ دنسملا واولاب رخآلا لتعملا - ك
 هرب هه #8 م26 اء ”ت ىو

 ؟نعدتا ؟نعدتا <- نوعدت :ةعامج لا

 ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم عراضم)

 لصتم ريمض ةفوذحملا واولاو .لاثمألا يلاوتل

 فرح نونلاو .لعاف عفر لحم يف ينبم

 .(ديكوت

 ءاي ىلإ دّنسملاو واولاب رخآلا ّلتعملا - ل
 ؟ٌنِعدَتأ ؟ٌنِعدتأ < َنيِعْدت :ةبطاخملا
 ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم عراضم)
 .(...لعاف ةفوذحملا ءايلاو .لاثمألا يملاوتل

 فلأ ىلإ دنسملا 'ءايلاب رخآلا لتعملا - م

 ةليقثلاب دكؤي) ؟نايشمتا <- نايشمت :نينثالا

 فعاضملا لعفلا

 .(د ةرقفلا يف هبارعإ 000 .طقف

 واو ىلإ دنسملا ءايلاب رخآلا لتعملا 3
 رظنا) ؟ْنْشَْأ ؟ٌنشَتَأ <- نوشمت 5
 .(ك ةرقفلا يف هبارعإ

 ءاي ىلإ دتسملا ءايلاب رخآلا لتعملا - س
 رظنا) ؟نِشْمَأ ؟ْنِشْمَأ <- َنيِشَع :ةبطاخملا
 .(ل ةرقفلا يف هبارعإ

 نون ىلإ دنسملا رخآلا خيففلا 5

 كوي ال١ تاق ردا ه«هح ٌنسردت 07

 يف يىنبم ريمض هيف نونلاو .ةفيفخلا نونلاب
 .لصفلل فرح فلألاو .لعاف عفر لحم

 .(ديكوتلل نونلاو
 نون ىلإ دنسملا رخآلا لفعملا - ف

 < َنْوَعدت ؟نانيضْرتا <- َنيضرت :ةوسنلا
 بارعإلاو ؟ٌنانيِشْمَأ <- َنيِشَع ؟نانوعُدنأ
 .ةقباسلا ةلاحلاك

 :فعضملا لعفلا .فعاضملا لعفلا

 :ناعون وه

 همالو هنيع تناك ام وهو .ٌيئالث - ١

 «حرفا» :وحن امأ .دش در :وحن ءاذغناو 0

 يف ءارلا نأل ,ةفعاضم تسيلف هّرمحا «مظع
 يناثلا يف ءاظلاو .ةدئاز ثلاثلاو لوألا

 .ًاضيأ ةدئاز «مّظعا»

 ,عطقملا هيب 1 9 وهو ءيعابر 21

 :وحن اَمأ .شوشو ءَرصْرَص لّزلَز :وحن

0 



 ٌلَتْعْملا لعفلا

 :هنم دّرجملا نأل افعاضم سيلف «بشوشعا»

 .بشع

 :َلَبْعمْلا لعفلا
 فرح ةيلصألا هفرحأ دحأ ناك ام وه

 فرح هؤاف) لاثم :ماسقأ ةعب رأ وهو .ةلع

 1ع تخزن رح أ ادع وقل دلع
 :وحن .ةلع فرح همال) صقان .(لاق :وحن

 افرح هيف ,قورفم :ناعون وهو) فيفل .(ىمر

 افرح هيف نورقمو ,ىشو :وحن .ناقورفم ةلع

 .(ىوش :وحن :نانورقم ةلع

 :مولعم ا لعفلا

 .مولعملل ىبملا لعفلا :رظنا

 هفرحأ دحأ ٍيذلا حيحصلا لعفلا وه

 .«أرق .لاس .لكأ» :وحن .ةزمهه ةيلصألا

 أدتبملا ىلع لخدي ام وه :وحنلا يف - ١

 وحن يناثلا بصنيو لوألا عف ريف ,ربخلاو

 هده ناليلعت كانهو .«امزاح جاجحلا ناك»

 تيمس ةصقانلا لاعفألا نأ امهوأ ةيمستلا

 ,مات مالك اهعوفرم عم اهب متي ال اهنأل» كلذب

 ,مالكلا متيل بوصنملا ركذ نم دب ال لب
 يف هنأل ,ةدمع وه لب ,ةلضف سيل اهيوصنمف

 هل ًاهيبشت بيضت اغإو .ًاذتيملل ناخ لضألا
 ,ةماتلا لاعفألا نم اهريغ فالخب .ةلضفلاب

 ,حوفرملا ركذب اهعم دقعني مالكلا نإف
 «بتكرللا نيقث نع هعراخ ةلجن اهرضشب
 اناانرك ةينجينلا نيس نأ' لإ بعدي اهنئاتز
 لعفلا فالخب .طقف نمزلا ىلع الإ لدت
 اغني تدحلاو: :نقرلا .لغ .لدي-ىذلا مانلا
 .اهتاوخأو ناك :نابسق ةصقانلا لاعفألاو
 .هتدام يف الك نظنا .ءايتاوخلاو ةاكو

 لتعملا لعفلا وه :فرصلا ف - <

 .«ىكب ءاند» :وحن .ةلع فرح همال يذلا

 :عقاولا لعفلا

 .يذعتملا لعفلا :رظنا .يدعتملا لعفلا وه

 عمج :رظنا .ةرثكلا عمج نازوا نعي يه

 .(ط ,ج ءب تارقفلا ,0 مقرلا) ريسكتلا
 ةهبشملا ةفصلا نازوأ دحأ ًاضيأ «لُحف»و

 .ةهبشملا ةفصلا :رظنا

 :لعف
 عمج رظنا .ةرثكلا عمج نادرا كح دن



 و

 .أ ةرقفلا .6 مقرلا .ريسكتلا

 نم ةقتشملا ةهبشملا ةفصلا ,ناذوأ دا -

 لص وهف 520 :وحن ,«لعف»

 يب
 ٠9

 هناي وف ةذوك أملا ةيبقلا ةفصلل :قؤونع

 ةينطابلا ءاودألا ىلع لادلا . مثالا «لعف»

 ام وأ ء(س. رش ,رجض بعت ,عجو :وحن )

 اهداضي ام وأ .(قلق .نزح :وحن) .اههبشُي

 وأ .برط ,حرف :وحن ,رورس ىلع لد ام يأ)

 ,نطف :وحن .ةليمج ةّينطاب ةفص ىلع لدي ام
 ,ةنِطف ؛ةرذح :وحن .ةلعق هثنؤمو.(سلَس .قب

 .ةيسايقلا ةغلابملا ْغّيِص نازوأ دحأ - 1

 .ةغلابملا ْعّيِص :رظنا

 .دّرجملا ّيثالثلا لعفلا نيزاوم دحأ
 عميس ,ملعي ملع :وحن 00 هعراضمو

 ابوجو هعراضم نيع رسكب ءاج دقو .عَمسُي
 ؛مرو ءعرو .ثرو ٠ «يلو «قمو : :أهنم ظافلأ ف

 ,ىرخأ ظافلأ يف حتفلا عم ًازاوج اهرسكبو

 ,ٌعلو ءرغو ءسئب ءسئي ,مهن ءبِسح :اهنم

 ةلادلا لاعفألا بابلا اذه يف رثكتو .َنهو

 وأ ,.(نزح .مقس :وحن) نازحألاو للعلا ىلع

 ءالتمالا وأ .(برط .حرف :وحن) حارفألا

 ناولألاو بويعلا لاعفأو :( عيب :وحن)

 .(لجك دوس ءجرع .َيِبَع :وحن) يلحلاو
 :وحن ,ايدعتم ناك نإ «لغف» هردصم سايقو

 ىلع هردصمف .امزال ناك نإ امأ ا مهفا»

 0 لا
 ريعشو :وحن ل رداتسو نول ىلع
 0" و

 .((ةرهمس

َ. - 

 ,درجملا ينالئلا ٍلعفلا نازوأ دحأ

 يتأيو «فرْشُي فّرش» :وحن ٠ لف ؛هعراضم

 :هنم

 زئارغلا لع ةلادلا لاصفألا 2

 .«حبق نس ,لخُب ,فرش» :وحن ؛عابطلاو
 ذأ تسلا ةمديما يقل لاعفألا - ؟

 ,ةنيخلا ذه: لإ فلوخف ,مذلا ذأ جلا

 حبق«و .(!همركأ ام :يأ) «!ذيز مرك» وعل

 حدملا لاعفأ :رظنا .(!هَحبقأ ام : :يأ) «!نالف

 .(4) مذلاو
 .امزال الإ نوكي ال نزولا اذهو

 ىلع يذلا مزاللا ّيئالثلا لعفلل ردصم -
 :ايرط ٌبرط احر حرف» :وحن :وحن ,«لجف» نزو

 .لف :رظنا .هاعّرَج َعْزَج
 نم ةقتنشملا ةهبشملا ةفصلل نزو -

 6ءا/



 و م

 لعف

 :عجار .«لطب وهف ٌلطب» :وحن .«لعف»

 .ةهبشملا ةفصلا

 و -
- 

 :َلَعَف
 يتأيو .درجملا ّيئالثلا لعفلا نازوأ دحأ

 :هعراضم

 هنيغ تناك اذإ كلذو .نيعلا جوتفم ١-

 لأسَي لأس» :وحن :انلع افرح همال وأ

 ام لاعفألا نمو .«لْغشي لغش 1 هد

 يف همال مّتفت الو ,ٌيقلح فرح همال وأ هنيع

 حتفلاو .«لخدي لخد» :وحن .عراضملا

 .عابسلا مدع دنع عّجري هيلإو ,يسايق
 يتأي ام هنم يتأيو .نيعلا مومضم -

 هتمّلَعف ينلاع» :وحن .ةرخافملاو ةغلابملل
 حيحصلاو .«هرظنأ هترظنف هترظان» هلع

 .ءافلا زومهملاو .«رصني رّصن» :وحن ,ماسلا

 وحن .ٌيواولا فوجألاو ,«رمأي َرَمْأ» :وحن

 امّس» :وحن ءيواولا صقانلاو .«لوقي لاق»
 دش» :وحن .يدعتملا فعاضملاو .«ومسي

 .هدشُي
 لاثلا طيف: فطير نقلا نوسكم د خا#

 ,ّيئايلا فوجألاو .هدِعَي دعو» :وحن .ٌّيواولا

 وحن .ءايلاب رخآلا لتعملاو ,«ليمي لام» :وحن

 دو :وحت .مزاللا فعاضملاو .«يمري ىمر»

 يف هردصم سايق رظنا .«ّرفي رف ءبدي
 .أ ةرقفلا ." مقرلا .ردصملا

 مالثلا لعفلا نيزاوم دحأ

 :هيناعم نمو .دحاو فرح

 نوكيو .بلاغلا ىنعملا وهو .ريثكتلا - ١
 ترسسكا» :وحن .هب لرعفملا يف ريثكتلا
 يف وأ .(ةريثك ًاراجحأ :يأ) هراجحألا
 لبإ :يأ) ,«لبإلا ٍتكّرب» :وحن .لعافلا
 هّديز فوط» :وحن .لعفلا يف وأ .(ةريثك
 ةغللا عمجم ررق دقو .(هفاوط رُثك :يأ)
 ريثكتلل نزولا اذه ةيسايق ةرهاقلا يف ةيبرعلا
 .ةغلابملاو

 <- ٌلفطلا فقو» :وحن .ةيدعتلا - "

 ىلإ ةيدعتلا نوكت دقو ,«لفطلا تفَقو

 .دحاو لوعفم ىلإ ًايدعتم ناك ام يف نيلوعفم

 ام اَمأ .«ربخلا ُهتملع <- ربخلا ملغم وحن

 هتيدعب عمست ملف .نيلوعفم ىلإ ايدعتم ناك
 .هنيع فيعضتب ةثالث ىلإ

 هيف ديزملا ين

 :وحن ,لعفلا لصأ ىلإ ءيشلا ةبسن - '“

 .(رفكلا ىلإ هتبسن :يأ) «أنالف ٌتْرْفك»
 «َدرمثلا تّرشق» :وحن .بلسلا -غ

 .(اهترشق تلزأ :يأ)

8 2 8 
 ,برغو .قرش :وحن .هجوتلا -ه

 .برغلاو .قرشلا وحن هجتا :يأ) «فوكو

 .(ةفوكلاو
 ,لله» :وحن .ةياكحلا راصتخا -1



 ناحبسو .هللا الإ هلإ ال لاق :يأ) «حّبَسو

 .(هقلا

 نيطلا بجو :وحن ,ةروريصلا ---

 ار نيطلا راص :يأ) «ةأرملا كيتو

 .(ًابيث ةأرملا تراصو
 توغو :يأ) ةدنتسل :وحن .ءاعذدلا -

 .(ايقسلاب هل
 هير رعبا نذل هيب ا

 .(رّدق .زام
 «ىمسو ,ريخ» :وحن .لَعْفا :ىنعب - ٠

 .(ىمسأو َربخأ :يأ)
 :وحن .ٌلَمفأ : ىنعمل داضم ىنعمب ١-

 ٌتزج تطرف اف ,ترصق :يأ) هتط رد

 ءاهئفظن :يأ) «هنيع كيد .(ذحلا

 :(ةي نق ايدل ةةاهش دقاو
 ميو 0 :وحن :لففت :ىنعمب - 7

 نم كف : ىبعمب )

 ناك اذإ كلذو .ليعفت :«لعف» ردصمو
 نسح» :وحن .اهزومهم ريغ مالا 06

 ىلع اليلق ءيج دقو ,«اميظعت مَظعو .انيسحت

 ةيرجت بّرج» :وحن «ليعفت»و «ةلمقت»
 ناك اذإ اَمأ .هأيركتو ةمركت مّرَك .ابيرجتو
 وحن .«ةّلعفت» ىلع هردصمف ,ماللا لتعم
 تناك اذإو «ةيصوت و ,ةيوست ىوس»

 «لِيقتا ىلع هردصمف .ةزومهم همال
 اأطخو ,ةنزجتو ًائيزهت أًرَج» :وحن لتس

 بجعتلا الف
 لع «لعف» ردصم يتأي دقو .«ةئطختو ًائيطخت

 الاوت قرح 'ءادادهت ددعل :هوخت .لاطتتو
 تاكو :وحن .«لاعف» لع وأ ؛«افاوطت فوط

 «ليعفت» ريغ «لغف» ل ردصم لكو .«امالك

 .هيلع ساقُي الو ظفحي ّيعاس

 ةينالثلا لاعفألل لصألا ردصملا وه -

 اذوب .انمأ نما .:الوق' لاق هوت ,ةدرجملا

 نع اهرداصم نم ريثكب لِدُع دقو «اوُرَغ
 اذه ىلع اهنم ريثك يقبو .لصألا اذه

 ءانب تدرأ اذإ كنأ كلذ ىلع ليلدلاو .نزولا

 «لغف» ىلإ دوعت ,عونلا ردصم وأ ةرملا ردصم
 ردصملا لوأ رسك عم ءاهلعف ردصم نود
 وحن ,ةرملا ردصم نم هل ًازييَت يعونلا
 تلمس ةلمسا لمَسو: :ةلخوو ةلخد لخد#
 ,يدعتملا يئالثلا لعفلل ردصم أضيأ «لغف»و

 :رظناو .«أيمَر ىمر ,أرصن ٌرصن» :وحن

 :ب وأ ةرقفلا ." مقرلا .ردصملا
 نم ةقتشملا ةهبشملا ةفصلا نازوأ دحأ -

 .«مخض وهف و :وحن ,«لعف»

 :بجعتلا الغعف
 :رظنا «هب لففاو دلت ام» :امه

 .بجعتلا
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 :نالعف :لغف

 :رظنا .ليضفتلل ىذلا «لمفأ» ثنؤم

 .ليضفتلا لمفأ

 يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ -

 ةرقفلا .0 مقرلا ,ريسكتلا عمج :رظنا .ةرثكلل

 6. ٠ ء

 .نالعف رظنا .«نالعف» ثنؤم -

 و

 :ءالعف

 .ةرثكلل يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ

 س ةرقفلا .0 مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا

 :ءالعف
 .لمفأ :رظنا 5 ثوم

 :لالغف
 وحن .فعاضملا «للعف» ل يسايق ردصم

 .«الازلز لزلز»

 :نالعف
- 

 ةرثكلل يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ

 .م ةرقفلا .0 مقرلا ريسكتلا عمج :رظنا

 .ةرثكلل يتلا رسكتلا عومج نازوأ دحأ

 .ن .ةرقفلا .0 مقرلا .ريبكتلا عمج :رظنا

- 
 و

 :نالعف

 ةكرح ىلع لادلا ّيئالثلا لعفلل ردصم

 .انافوط فاط» :وحن .بلقتو بارطضاو

 .«أنايلغ ىلغو ءاناَشيَج شاج

-ٍ 
© 

 :نالعف

 مزاللا «لعف» نم ةهبشملا ةفصلل نزو

 ,ءالتما وأ ؛«نايذص» :وحن ٌىلخ ىلع د

 ةينطاب ةرارح ىلع وأ ؛«ناير (ناعبش» وحق

 هئنؤم .«نابضغ ,نافط» :وحن ء.ءاد ريغ نم

 ةغللا عمبجم زاجأ اك) «ةنالعف» وأ .«ىلعف»

 :ةنايديضو: دع وحل .(ةرهاقلا يف ةيبرعلا

 [ةنافطو ىفط نانو َز ,ةناعبشو ىعبش

 .هةنابضطغو نضع

 و

 يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ -

 ةرقفلا .6 مقرلا ريسكتلا عمج :رظنا .ةرثكلل

 اى 03

 .لعف :رظنا .«لعف» تثنؤم -

 هز



 لع
 .ةلقلل يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ -

 .د ةرقفلا .6 مقرلا ريسكتلا عمج :رظنا

 .ةئيطا ردصم :رظنا .ةئيطا ردصم نزو -

 م.

 :ةلعف

 .ةرثكلل يتلا ريسكتلا عومج نازوأ دحأ

 .ه ةرقفلا .0 مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا

 :هلعف

 ةلالدلل «لودتتا» نع بوني ّيعامس 50و

 50 خفف ,ةلكأ» :وحن .هانعم ىلع

 ردصمو .موعطمو .غوضمن :لوكأم : ىنعم

 رمس» :وحن -:ءنول ىلع لادلا مزاللا «لعف»
 0. ل

- - 

 :ةلعف

 .ةهبشملا ةنفصلل يذلا «لعف» ثنؤم

 .ةهبشملا ةفصلا :رظنا

 :هلعف

 .ةرثكلل يتلا ريسكتلا عمج نازوأ دحأ

 و ةرقفلا ,5 مقرلا ريسكتلا عمج :رظنا

. 
 لوعف

- 
© 

 :ةلعف

 .ةرملا ردصم :رظنا .ةرملا ردصمل نزو

 :للغف
 ٌيعابرلا لصفلل ديحولا نازيملا وه

 ًايدعتم نوكيو «لّرلَر «جرحدا» :وحن ٠ .درجملا

 ,امزال قأيو «ةانبلا ٌتازاَز» 2 ابلاغ

 ةدع هب قحليو .«ٌبدنجلا رصرَص» :وحن
 ةرقفلا .«ٌيعابرلا لعفلا» يف اهرظنا .نازوأ

. 

 7 نمل امو «للعف» ل يسايقلا ردصملاو

 لزلز ع جرحد» 0 .«ةللعف» وه

 نمفلا ند ناي دقو هية بلع .ةلزلو

 لزلز» :وحن .«لالغف» ىلع فعاضملا
 .«الازلز

 للعف :رظنا .«للعف» ل يسايق ردصم

ًَ 

 :ةيلعف

 .«ةلمحلا» يف «ةيلعفلا ةلمحلا» عجار

2 

 :لوعف

 باب نم مزاللا ينالثلا لعفلل ردصم -



 لوعف
 .«اسولج سلجج :ادوفع :كمقوا ةرختا لكل

 .أ ةرقفلا ." مقرلا .ردصملا :رظنا

 يتلا ريسكتلا عومج نازوأ نم نزو -
 ةرقفلا .6 مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا .ةرثكلل

 .ل

 :لوعف
 ةقتشملا ةهبشملا ةفصلا نازوأ نم نزو -

 .«روقو وهف رقو» :وحن ,«لعف» نم

 ْغْيِص :رظنا .ةغلابملا ْعْيِص ناز دعا

 .ةغلابملا

 -ٍ و

 :ةلوعف

 باب نم مزاللا ينالثلا لعفلل ردصم

 .«ةبوعص نفض :ةلؤهس لهس» :وحن ,«لعف»

 :ليعف
 لع لعف» نم ةهبشملا ةفصلل نزو -

 فرظب فرط: يلح وهف ملحن .لخم: دوعن

 .«فيرظ وهف

 ةلالدلل «ل 00 نع «ليعف» بونيو

 نشا امس لعق و كوحت» انعم لع

 ,روسأم ,بوبحم ,لوتقم :ىنعب .«حيرج

 .ثنؤملاو ركذملا انه ىوتسيو .حورجب

 زوجيو .«حي رج ةأرماو حيرج لجر» :لوقتف
 .«ةحيرج ةأرما» :وحن .ثنؤملا عم ثينأتلا

 .ساقي ال ّيعامس لوعفُم :ىنعب «ليعف»و

 سيل يتلا لاعفألا يف ساقي لب ليقو .هيلع
 552 ,لتق :وحن) «لعاف» ىنعب «ليعف» اهل

 ,«لعاف» :ىنعب «ليعف» اه يتلا لاعفألا اَمأ

 دقف .«دهش .ملع» :وحن ءاهيف ساقني الف
 .دهاشو ملاع :ىنعب ديهشو ميلع :عميس

 .توص ىلع لادلا «لعف» ل ردصم -

 .«اريئز رأز ءاليهص لّهص» :وحن
 .ةيسايقلا ةغلابملا ْعّيِص نازوأ دحأ -

 .ةغلابملا ْيِص :رظنا

 دئاز فرح يهو .ءافلا نم كرت ظفل

 نم هل لح ال حتفلا ىلع بم .ظفللا نييزتل

 عراضم لعف مسا يهو «طق»و .بارعالا

 هلعافو .نوكسلا ىلع ينبم .يفكي :ىنعمب

 :وحن ءوه :هريدقت ارارغ هيف راتسم ريمض

 .«طقف ةّرم ينلباق»

 فرحلا كيرحت .فرصلا ملع يف .وه

 نيكستو .نيمغدملا نيفرحلا نم نكاسلا
 .ماغدإلا :عجار .اههنم كّرحتملا
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 لف 3
 ىلع يبم ىدانم .نالف اي :يأ .«لف أي»

 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 .رعشلاو

 و و

 :تاالف

 ىدانم (ةنالف عمج ٌتالف) ,«تالف اي»

 .فوذدحملا ءادنلا لعفل

: 

 ىلع ئبم ىدانم (ٌلف ىنثم) ,«نالف اي»

 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم يف فلألا

 .فودحملا

: 
 :نالف

 لقاعلا مّلعلا نع هب ىنكُي ةيانك مسا
 ركذم ملع نع ةيانكلا َتدرأ اذإو .ركذملا
 ُبرعت .اهيلع «لأ» تلخدأ .لقاع ريغ

 ,«نالف ءاج» :وحن ,ةلمجلا يف اهعقوم بسح
 .«انالف 532005

 :ةنالف
 لقافلا  لقلا قغ دم ىكي ةيانك عفا

 نولف
 ثنؤم مَلَع نع ةيانكلا َتدرأ اذإو .ثنؤملا

 برعت .اهيلع «لأ» .َتلَخَدَأ .لقاع ريغ
 نم ةعونمم ىهو .ةلمجلا يف اهعقوم بسح

 لوق وحن .ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا
 :رعاشلا
 مطوقو ةاشولا هللا َلَئاَك الأ

 نالفل ةلَخ ا ةنالف

 ةمضلاب عوفرم ادني ةةنالفإل)

 .(ةرهاظلا

 ع
 :ةلف

 ىلع ينبم ىدانم ةنالف اي :يأ 5 اي»

 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 انضر :ةزلق ايرون ةدحاولل .لاقيو. .فوذخملا
 دل أي» :داريو كلن

 وا
9 575 

 :ن

 ىلع ينبم ىدانم (ةلف ىثم) اقل اي»

 ِءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لح يف فلألا
 .فوذحملا

 م
 :نولف

 ىلع ىنبم ىدانم (نالف عمج) 5 اي»

 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لح يف واولا
 .فودحملا
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 ل

 يهو .ميملا ةفوذحملا )مفر ةملك ىه

 .ةتسلا ءابسألا :رظنا .ةّتسلا ءامسألا نم

 :ليعاوف .لعاوف
 يتلا ريسكتلا عومج نازوأ نم نانزو

 ةرقفلا ,0 مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا .ةرثكلل

93 
 لن6١ء.

 :اروف

 ةبوصنم الاح ارو داع» :وحن يف 27

 ةحتفلاب ًابوصنم هيف ًالوعفم وأ .ةحتفلاب
 .ةرهاظلا

 :قول
 ايش: نأ .لغ ةلألدلا ةانعم ناكم فرظ

 .اهبارعإو «تحن» ماكحأ هل .ءىش نم ىلعأ

 «قوف» ةملك اهتلثمأ ىف اعضاو «تحت» رظنا
 هيكل ل. ج 0

 دقو ١(. :ق) «مهقوف ٍءامسلا ىلإ اورظني

 .«رهش قوف انثكم» :وحن .نامزلل لمفتسي

 تركذ اذإو» :وحن .ةيفرظلا نع جرخت دقو
 :«كمف») «كمف اذه» وحن .تاكرحلاب «مه» 2 )1(

 :«كمف») «ريبك كمخن دا (ًاظفل ةمضلاب عوفرم ربخ

 «كيف يف عضت اذام» وحنو .(ةحتفلاب بوصنم «ْنإ» مسا

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم مسا :«كمف»)

 0 8م م

 .«نود قوف لكف
 مى

 قد
 0 هلا 8 1 و

 «أقوف يملع رمتسي» :وحن ىف برعت

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم نامز فرظ

 ةلاح يف (وف) «مف» ىنعب ١-

 مسأ :«هيف») «ةصاجإ هيف يف عضو» :وحن

 وهو .ةتسلا ءابسألا نم هنأل ءايلاب رورحي
 رسكلا ىلع بم لصتم ريمض ءاطاو .فاضم

 .وف :رظنا .(ةفاضإلاب رج لح يف
 ا نوكشلا لع اكن رض كروي ت17

 ,رهاظلا مسالا رحت .بارعإلا نم هل لح

 «تايآ ضرألا ينو» :ةيآلا وحن
 :ةنيألا وسن ومعلاو.:(١ ١ كايراذلا])

 :فرخزلا) «ٌسفنألا هيهتشت ام اهيفو»
 :اهنم ةدع ناعم اهو ١/(

 ءاوشن ا ةينامزلا أ ةئاكملا ةّيفرظلا ا

 ُمورلا َتّيلَغِط :ةيآلا وحن .ةّيقيقح تناكأ
 مهبلغ دعب ْنِم مهو . ضرألا ىندأ ف

 (8 - ؟ :مورلا) #نينس عضب يف نوبلغيس

 .صاصقلا يف مكلو# :ةيآلا وحن .ةيزاحم مأ

 .(174 :ةرقبلا) «ٌةايح

 ايف مكّسل9ِ :ةيآلا وحن ,ةّيببسلا - ب
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 ١4( :روتلا) «ميظع ٌباذع هيف ُْمتضفَ

 .هيف متضفأ ام ببسب :يأ
 لاقو» :ةيآلا وحن .ةبحاصملا - ج

 .(58 :فارعألا) « مما يف اولخدا

 :ةيآالا وحن ءالعتسالا -و

 هط) « لخنلا عوذج يف مكْئبصاََرَ
.) ١ 
 نيب ةعقاولا ىهو .ةسياقملا - ه

 نال يجن قدك لكان ::قان لوك

 الإ ٍةرخآلا يف ايندلا ٍةايحلا عاتم امف»
 .(78 :ةبوتلا) «ليلق

 ديز لوقك .00ءابلا قغمب نوكت نأ -و
 :ليخلا

 سراوف انم عوزلا موي ٌبكريو

 ىلكلاو رهابألا نعط يف نوريصب
 :ةيالا وحن ,ةيئاغلا «ىلإ» ىنعب -

 .«اريذن ِةّيَرَق لك يف انئعَبل انئش ولو»
 0١(. :ناقرفلا)

 :وحن :ةيشتلا «نم» ىنعع - ه

 .«حافتلا ,لكأ يف

 :ليعايف :لعايف
 يتلا ريسكتلا عمج نازوأ نم نانزو

 ةرقفلا .0 مقرلا ,ريسكتلا عمج :رظنا .ةرثكلل

 -ح

 يف ملعملا فقو» :وحن .ّيقيقحلا ءاوس .قاصلإلل يتلا )١(
 .هرعشلا يف دير راعت» :وحن .يزاجملا وا «بابلا ما 5 3

 تدذدخا»

2 2 50 . 6 3 

 نم ةقتشملا ةهبشملا ةفصلا نازوا نم نزو

2 1 - 

 وهف تام ديس وهف داس :وحن .«لعف»
 و

 .(( بيم

- 

6 2 

 «أم»و .«يف» رجلا فرح نم بكرم ظفل

 لوخدل اهفلأ تفذح يتلا ةّيماهفتسالا

 «ميف») «؟ركفت ميف» :وحن .اهيلع رجلا فرح

 هل لح ال نوكسلا ىلع بم رج فرح :يف

 :«أم» 6 لعفلاب قلعتم .بارعإلا نم

 رج لح يف نوكسلا ىلع ّيبم ماهفتسا مسا

 عوفرم عراضم لعف :«ركفت» رجلا: قرخاب

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب
 0 .٠

 .(تنا :هريدفت ابوجو

 هتفداص» ا هنفداتعوا وحن يف برعت

 ابوصنم نامز فرظ «ىرخألا دعب ةنيفلا
 .«هتفداص» لعفلاب قلعتم ةرهاظلا ةحتفلاب

 يف ردو :وحن ارو سا ىتأت دقو

 ةرسكلاب رورجم مسا :«ةنيفلا») «ةنيفلا
 ةئيقلا نيب .هيقالا .ثنكو :وحتو ..(ةرهاظلا
 .نيحلا وأ ةعاسلا :«ةنيفلا» ىنعمو . .«ةنيفلاو
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 فاقلا باب
- 

 :باق

 نيسوق باق ٌديز حبصأ» :وحن يف برعت
 ناكم فرظ بئان «ةيواحلا نم فدأ وأ

 2 سم * 2

 ربخب اقلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم

 .ادوجوم :هريدعت فوذح

 : شام شاق

 رسكلا ىلع ينبم شامقلا ّيط توص مسا

 .بارعإلا نم هل لح ال

 «ةبطاق بالطلا حجنا» :وحن يف برعت

 .'')ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم الا

 :ةدعاقلا

 ماكحألا عومجم نم طبنتسم لك مك
 .اهيلع قبطني يتلا ةينزجلا

 :لاق

 :يتأت

 هب لوعفم ىلإ ىّدعتي ايضام العف - ١
 :لوقأف . .ةمظعلا نع ينلأست» :وحن دحاو

 ناحتمالا ْنِإ :ديز لاق» :وحنو .«ةماركلا
 لحم يف «بيرق ناحتمالا نإ» .ةلمج) «بيرق
 اذإ .ءابلاب ىدعتت دقو .(لوقلا لوقم بصن
 .«اذهب لوقأ انأ» :وحن .«دقتعا» ىنعب تناك

 نيلوعفم بصني .ْنَظ :ىنعب ديفادا

 نوكي نأ طرشب .ربخو أدتبم اهلصأ
 انفو .بطاخملل آدنسم اما

 الإ ماهفتسالا نع لوصفم ريغ .ماهفتساب

 ريغ اهالمعتسا يلاقلا لع ابأو ظحاجلا ّنكل .ةيلاحلا -
 ,ةعئاشلا ءاطخألا مجعم :يناندعلا دمحم :رظنا) .لاح

 )١( .توريب .نانبل ةبتكم .,!ط حى ىلع بصنلا «ةبطاق» ةمزالم ةاحنلا رثكأ بجوي  .158٠0ص1١9(.
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 لومعم وأ .رورجملاو راجلا وأ .فرظلاب

 :رعاشلا لوق وحن ,هلومعم لومعم وأ ,لعفلا
 ةعماج رادلا لوقت دعب دعبا

 ؟«'لاموتحم ٌدعبلا لوقت مأ مهب يلمش

 .ىلوألا «لوقت» ل لوأ هب لوعفم «رادلا»)
 لوعفم :«دعبلا» .اط ناث هب لوعفم :«ةعماج»

 اهوعفم :«اموتحو .ةيناثلا «لوقت» ل لوأ هن

 .(يناثلا

 ادور لوقت ةيسردملا قأ» ةونخنو
 .لوألا «لوقت» لوعفم :«أديز») (؟!«أسلاج

 لوق وحنو .(يناثلا اطوعفم «اشل انو

 :يدسألا تيمكلا

 يل ل5 ا
 اعمل للا د

 «لوقت» ل لوأ هب لوعفم :«ينب»)

 ةراضحللأ» :وحنو .,(يناثلا اهوعفم «ةالايعوو

 هب لوعفم :«ملعلا») (2 اتعاب ملعلا لو

 (يناثلا اطوعفم ةانعابوو ,«لوقت» ل لوأ

 :وحن .نيلوعفملا فدح حصيو

 .تيبلا ردص يف ةزمهلا وهو ماهفتسالا نيب انه لصف )١(
 .«دعب» فرظلاب «لوقت» لعفلا نيبو

 «لوقت» لعفلاو .ةزمهلا وهو ماهفتسالا نيب انه لصف ()
 .«ةسردملا يف» رورجملاو راجلاب
 «لوقت» لعفلاو ماهفتسالا ةزمهه نيب انه لصف (؟)

 .«الاهج» يناثلا «لوقت» لوعفمب
 «لوقت» لمفلاو ماهفتسالا ةزمه نيب انه لصف (؛)
 .«لوقت» (ناث هب لوعفم وه يذلا) «أثعاب» لومعمب

 ماق

 :يأ «لوقأ 5 ؟احجان ًاديز لوقتأ -ه»

 فذح زوجي كلذك - ًاحجان ًاديز لوقأ
 لوقتأ  ؟لالقتسالا لوقت ام» :وحن ءامههدحأ
 :ريدقتلاو .«؟نينطاوملا ّلكل اًيساسأ ًابلطم

 لكل اًيساسأ ًابلطم لالقتسالا لوقتأ
 لمع طورش نم طرش دقف اذإو .«؟نينطاوملا

 ,'””عفرلا نيعت ,نظلا ىنعم نّمضتملا لوقلا
 ةلمج) «رصتنم انشيج :ٌديز لاق» :وحن

 (لوقلا لوقم بصن لحم يف «رصتنم انشيج»
 ىنوتسا ولو هنأ .بابلا اذه يف ظحالملاو

 لمع لمعي يك هطورش لوقلا عراضم
 أدتبم اههنأ ىلع هيلوعفم ٍعفد زوجي هنإف ,«ن»

 دجاو هب لوعفم ىلإ ًايدعتم حبصيف ءربخ

 لوقتأ» :وحن .ربخلاو أدتبملا ةلمج وهو

 عوفرم أدتبم :«سمشلا») «ةق رشم سمشلا

 يف «ةقرشم سمشلا» ةلمجو .ةرهاظلا ةقلاب

 :( لوقت لمقال ذب لومنم ست لغ

 عورشلا لاعفأ نم اصقان العف 5

 نوكت نأ طرش .ربخلا بصنيو .أدتبملا عفري

 اهريخ نوكي ناو .«ادتبا» وا «عارش» ىنعمب

 نرتقم ريغ عراضم اهلعف ةيلعف ةلمج

 .طرش الب نيلوعفم لوقلاب نوبصنيف ميلس وتب امأ (6)

 هاا/



 بف

 «سردلا حرشي ُملعملا ماقد :وحن ,«نأ» ب

 .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :«ماق»)

 .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم «ماق» مسا :«ملعملا»
 ةمضلاب حوفرم عراضم لعف :«حرشي»

 ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 بوصنم هب لوعفم :«سردلا» .وه :هريدقت

 يف «سردلا حرشي» ةلمجو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(«ماق» ربخ بصن لحم

 «عارشا» ىنعمب نكت مل اذإ ءامات العف - "

 :يأ «هناكم نم لفطلا ماق» :وحن .«أدتبا» وأ

 ضام لعف :هباقد) هناكم نم لفطلا ضب
 عوفرم لعاف :«لفطلا» .حتفلا ىلع ينبم

 .(ةرهاظلا ةمضلاب

 :بق

 .تارغاللا نم. هل لم هلا نوكنلا

- 
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 ةلالدلا هانعم ,2')ناكملا وأ نامزلل فرظ

 وأ نامزلا يف رخآ ءيشل ءيش قبس ىلع
 :ابرعم نوكيو «ناكملا

 ,نامز مسا ىلإ تفيضأ اذإ .نامزلل ًافرظ نوكت )١(
 اذإ .ناكملل افرظ نوكتو «ءاسملا لبق كروزأس» :وحن
 .«ةطحملا لبق كلباقأس» :وحن .ناكم مسا ىلإ تفيضأ

 :ةيآلا وحن .هيلإ فاضملا ركذ اذإ ١-

 سمشلا عولط َلْبَق كْبَر ٍدمَحِب ْحْبَسَوِل
 فرظ :«لبق») 1٠١( :هط) «اهبورغ لبقو
 قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نامز
 .(«حبس» لعفلاب

 تلصو» :وحن ءرج فرحب رج اذإ - ١

 «ملعملا يضحي نأ لبق نم ٍةسردملا ىلإ
 يف ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم مسا :« لبق»)

 ظ .(هرخآ

 ّيونو .هيلإ فاضملا فذخ اذإ - *

 نكلو .اديز ءىفاكأو كئفاكأس» :وحن .هظفل

 .ديز َةأفاكم لبق :يأ «لبق كتفاكأس

 ةختفلاب بوضتم. ناضز فرط :«لبقو)

 .(«كئفاكأس» لعفلاب قلعتم .ةرهاظلا

 اظفل هيلا 'هفاشلا فذ 01

 دبع لوق وحن ,نوني ةلاحلا هذه يفو 7

 :برعي نب هللا
 الْبَق ثنكو ٌبارشلا يل ْعاَسَف

 .©2 ميمحلا ٍءاملاب صْعَأ ٌداكأ

 لحم يف مضلا ىلع ةينبم «لبق» نوكتو
 هيلإ فاضملا فذح اذإ ,هيف لوعفم بصن

 لبق ْنم ُرمألا هلل» :ةيآلا وحن .هانعم 3

 .(؟:مورلا) دعب نمو

 نم «ميمحلاهو .تارفلا ءاملاب :ًاضيأ ىَوُرُيو )١(

 :نوكي دقو .درابلا :هانعم نوكي دق ذإ .دادضألا

 .نخاسلا
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 :البق
 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هيف لوعفم

 :وحن يف .ىنعمو أظفل ةفاضإلا نع هعاطقنال
 .«البق كترز»

© 

 :ليبق
 :رظنا .اهبارعإ برعتو .«لبق» ريغصت

 .لبق

© 
٠١ 

 .لعف مسا ١- :هجوأ ةثالثب يتأت
 .فرح - * .مسا - ؟

 :لعف مسا يه يتلا دق -أ
 اذإف ءاهب هجوتلا بسحب اهانعم نوكي

 وأ ان :ىنعملا ناك «كدق» :تلق

 لعف مسأ يهف : ,0«بففتكا» وأ ا "!«(كيفكي»

 :تلق اذإو اد وأ .عراضم وأ .ضام

 لعف مسا :«ذق» :يلاتلاك ةلاحلا هذه يف «كذق» برعت )١(

 ىنبم لصتم ريمض فاكلاو .نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ءايلات يتأي لعافلاو .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع
 .«مهرد كذَق» :وحن

 لعف مسا «ذق» :يلاتلاك ةلاحلا هذه يف «كّذق» برعت (1)
 .ىلوألا ةلاحلا لثم ..ينبم عراضم

 مسا :«كّدَق» :يلاتلاك ةلاحلا هذه يف :«كذق» برعت (*)

 ايوهو اف اتسم نامت هلعافو .حتفلا ىلع ينبم رمأ لمف

 . .تنأ :هريدقت

 مسأ يهف .ينيفكي :اهانعم ناك '”«يندق»

 :اهانعم ناك :«هذق» :تلق اذإو ,عراضم لعف

 ىو .اضيأ عراضم لم .مسا ئهفا .هيقكي
 ريمضلا نوكي .عراضملاو يضاملا يتلاح
 لوعفم بصن لح يف ايم هْدَه» ب لص
 أوج عشا نورك رمال لاس وو 10و
 :«كذق) «مهردب كذدق» :لوقتف ةملكلا نم

 ريمض هلعافو ,حتفلا ىلع بم رمأ لعف مسا
 :(مهردب)) ا :هريدقت ابيحو هيف راتسم

 هل لح ال رسكلا ىلع ىنيم رج فرح ءابلا

 5 ب
 ةرسكلاب رورحم مسا :«مهرد» .«كدق»

 مك «ةماستباب ْمكدَع» :وحنو .(ةرهاظلا

 هلعافو .نوكسلا ىلع ّيبم رمأ لعف مسا
 .("!(متنا :هريدفت ايوجو هيف راتسم ريمص

 «يدق» :لوقتف .ةياقولا نون فذح انه زوجيو (4)
 كَرَح 0 نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف منا :«يدق»)

 ّينبم لصتم ريمض ءايلاو .نينكاس ءاقتلا نم ًاعنم رسكلاب

 يتأي لعافلاو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 .«ركش ةملك يدق» :وحن .ًايلات

 وحن .ًاريمض ال ًارهاظ أيسا هب لوعفملا نوكي دقو ()
 مسا :«دَق») ,ةماستبا ًاديز يفكي :يأ «ةماستبا ًاديز ْدَق»

 لوعفم :«اديز» .رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف
 مسا لعاف :«ةماستبا» .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب
 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ذقخ لعفلا
 اذا“ هتطاخملا :تنسسي رثعت :لعانلا نأ: ظحأل 3
 ًارتتسم ًاريمض لعافلا ناك «ركش ةملكب ايكذَم» :ّتلف
 تاق هدوم نا دف لل اذا ونا كرردقت اب وكون
 حا ةهريذقت ايوو يف ارسم اره لعافلا ناك
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 :ةيمسالا دق -

 لعام يتأي ءٌبسح :ىنعب مسأ

 وحن .ابلاغ نوكسلا

 ينبم مسا :«ْذَقَو) ةماستبا ديز ٌٍبسح :يأ

 .فاضم وهو .أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع

 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحجم هيلإ فاضم :«ديز»
 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم 3 :ةمانأو

 مسا :«ينذك) «ركش كدلك © 7” يندق» :وحنو

 وهو ءادعبما عقر لحم تو نوكسلا" لع زب

 ىلع ( يئبم ةياقولل فرح نونلاو فاضم

 ريمتط ءايلاو: :تارعإلا نم هل لخم الن تكلا

 تاره لما لاوركملا' لع ملفت
 ةمضلاب عوفرم ربخ :«ةعلكإ يلا

 هيلإ فاضم :«ركش» .فاضم وهو .ةرهاظلا

 اليلق «دق» يتأتو .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورجب

 أدتبم :«دق») اا ديز دق» :وحن «,ةبرعم

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عحوفرم

 .٠ ب ١١
 : «ةماستبا ديز دق» '

 ىلع ًارورجي يتأي ةيمسالا هدق» دعب مسالا نأ ّظجال )١(
 نوكيف ةيلففلا دقو دعب مسالا امأ .هيلإ فاضم هنأ

 .رم ابك ال هب لوعفم هنأ ىلع ًابوصنم
 ,اهنودب وأ ,نوكسلا ءاقب ىلع ًاصرج ةياقولا نونب (1)

 مسا يه يتلا هدق» نيبو اهنيب قيرفتلل .نسحألا وه اذهو
 .لعف
 يندَف» :وحن .«دَق» لعفلا مساب ةلصتملا ءايلا امأ (1)

 بصن لح يف نوكسلا ىلع نبم لصنم ريمضف .«ةماستبا
 .هب لوعفم

 :ةيفرحلا دق -

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ىنبم فرح

 لمفلا ىلع الإ لخدي ال .بارعإلا
 , 0 ئفنملا وأ تبثملا ءّيربخلا .2”فّرصتملا

 نيسلاو .مزاوجلاو ,بصاونلا نم درجمل
 ,مسقلاب الإ لعفلا نع لصفي الو .فوسو
 :رعاشلا لوقك .«ال» يفنلا فرحو

 ةَوْسَع تأطرأ قاب .لف كلاخأ

 قراسب انيف نيكسملا ٌّن قشاعلا امو

 :اهنم ةَدَع ناعم «ذق» لو

 ,عراضلا لعفلا عم كلذو .عقوتلا ١-

 قرع ضام عم وأ ,«ُديَر حج دق» :وحن

 نأل ئالّصلا ِتماق دق» :نذؤملا لوق وحن

 .كلذ نورظتنم ةيلفلا ةعامج

 اذإ كنأل .لاحلا نم يضاملا بيرقت - ؟

 نوكي نأ لمتحي «ديز ٌجوزت» :وحن تلق
 اذإ امأ .ديعبلا وأ ,بيرقلا يضاملا يف جوزت

 هنأ ىنعملا نوكيف .«ديز َجوزت ْدَق» :تلق
 .بيرقلا يضاملا يف جوزت

 وحن :ليلقتلا -*
 و 00 -

 قدصي دق» :

 يدع :وحن ةدماجلا لاعفألا لع «ذق» لخدت ال (5)

 ديفت ال لاعفألا هذه نأل كلذو خلإ .....سْنب .معن .َسْيَل

 .نامزلا

 نكل .«ملعملا يتأي ال دق» :لوقي نم مهضعب ءىطخي (©)

 :بوقعي ليما رظنا) برعلا مالك يف درو ريبعتلا اذه لثم

 .نييالملل ملعلا راد .ةغللا يف باوصلاو أطخلا مجعم

 /1١” -١١8( ص 41 .توريب
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 :يلذهلا لوقك .ريثكتلا >6 3

 ةبانأ اًرفشُم نزلا ُكْوتأ د
 "”داَصْرفب ْتْحي ُهَباوثأ ناك

 يف كهجو َبلقت ىرن ْدَق» :ةيآلا هنمو
 .(54١غ :ةرقبلا) .«ءامسلا

 لكفلا عم كلذ نوكيو .قيقحتلا - 6
 حلفا دق» :ةيالا وحن .بلاغلا وهو يضاملا

 لعفلا عم وأ .(1 :سمشلا) «اهاكز ْنَم

 متنأ ام ملْعَي دق» :ةيآلا وحن .عراضملا
 ١4(. :رونلا) «هيلع

 .اهبارعإو اهماكخأو «مامأ» ىنعم اه

 «مادق» ةملك اهتلثمأ يف اعضاو .مامأ :رظنا
 .اهناكم

 .اهءارعإو اهماكحأ اهو «اعامأرا ىنعمب

 .امامأ :رظنا
 مه 9

 :ردد

 .ةعاجشلا يف هباشملا انه وهو .هباشملا :نرقلا )١(

 ُْى هباوثأ ناك :رعاشلا لوقو .توتلا :داصرفلا

 .هنم تفزن ىتلا هئامد ةرثك نع ةيانك «داصرفب

 و
 05 م ©

 برش

 ردق ليغاسو :وحن يف .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .«يتعاطتسا

١ ١ 
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 َّض و٠

 .كيفكي :ىبعم فرضتع ريف لعف مسا

 .لعف مسا يه يتلا «ذق» رظنا

2 
 :مودد

 ةحسفلاب ابوهتم نام فوط بتاتا ةيوعت
 .« حابصلا مودق كترز» :وحن ف .ةرهاظلا

 ء م2
 :امودق

 ًالوعفم «أكرابم ًامودق» ةرابعلا يف برعت
 لمفل .ةرهاظلا ةحتفلاب ًايوصنم اقلطم
 متمدق وأ ءامتمدق وأ ,تمِدق :هريدقت فوذح

 اه أتعن «اكرابم» رعت .بطاخملا بسحب

 .ةرهاظلا ةحتفلاب انروضتم

 ا
 :ٌبرق

 مسال فيضأ اذإ ناكملل نوكي فرظ

 «تذفانلا برق َتْسْلَج» :وحن .ناكم
 ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :«برق»)

 نوكيو .(«تسلج» لعفلاب قلعتم .ةرهاظلا

 :بعلا ةنامز مسا لأ فيضأ اذإ نامزلل

 ١؟"ه



 ةنيرقلا
 .«رهظلا برق هتلباق»

 :ةنيرقلا
 .دوصقملا ىلع لدن ام لك .مالكلا يف ,يه

 مَسقلا

 هريغب وأ .هللاب فلحلا وه :هفيرعت - ١

 .ملكشملا حيدصت ىلع اثحو ,مالكلل ًاديكأت

 ةعئاشلا مَّسقلا فرحأ :هفرحأ - ؟
 لك رظنا .ماللاو .ءاتلاو .ءابلاو .واولا :ىه

 .هتدام يف ا

 :ناعون مَسَقلا :هاعون - '"'

 اهب داري ةّيبلط ةلمج وهو ,يفاطعتسا - أ

 ىلع ةلمتشم ىرخأ ةيبلط ةلمج ىنعم ديكوت

 ةلمج هباوج نوكيو ,ةفطاعلاو روعشلا ريثي ام

 اذ يمحرا ,ىملَس اي ِكيِنيعِب» :وحن .ةّيبلط

 ءابلاب نوكي يقاطعتسالا مّسقلاو .«ةَبابَص
 .ابلاغ

 هب ءيج ام وهو .يفاطعتسا ريغ - ب

 .اهنم دارملا ةيوقتو ,ةيربخ ةلمج ىنعم ديكوتل

 هللاو» :وحن .ةيربخ ةلمج نوكي هباوجو

 .«نطولا نع عافدلا يف يدهج َنآْذبأل

 مَسَقْلا باوج نإ :مَسقلا باوج - ع

 باوج اَمأ .ةّيبلط ةلمج نوكي يناطعتسالا

 ال ةيربخ ةلمجف .يفناطعتسالا ريغ ِمَسَقلا

 :يلي اب ٌصخلتت ماكحأ
 ةيعراضم ةيباوجلا ةلمجلا تناك نإ -أ

 ارز دود امس نول اريركالاب تدكا بتم
 زئاجلا ليلقلا نمو ,«ّجاتحملا نّدِعاسال

 .امهدحا ىلع راصتقالا

 ةيوضام ةيباوجلا ةلمجلا تناك نإ - ب
 اهريدصت حصفألاف ,فّرصتم اهلعفو .ةتبثم

 رصتنا ٍدَقَل هللاو» :وحن .«ذق»و ماللاب

 ىلع راصتقالا .ةلق عم .زوجيو .«انشيج
 اهلعف ناك نإف .اهبنم دّرجتلا وأ ءامههدحأ

 اهريدصت حصفألاف .«سيلا» ريغ دنا

 ؛«قداصلا الجر ّمُعْنَل ءهللاو» :وحن .ماللاب
 م «سيل» دماجلا يضاملا لعفلا ناك نإو

107 

 مأ ةيوضام يلعن تناك نإ 5

 حصفألاف ."0فرحلاب ةيفنم .ةيعراضم

 لمتحي ال .هللاو» :وحن .ماللا نم اهديرجت
 .«ميَضلا ٌميركلا

 ةيمسا ةيباوجلا ةلمجلا تناك نإ - د

 «نإ»و .«ماللا» ب اهديكأت بلغألاف .ةّئبثُم

 حصيو .«توقملل ٌبذكلا نإ هقلات» :وحن .أعم
 دهتجملا نإ هللاو» :وحن ءاههدحأب ءافتكالا

 «مل» ب ًاردانو .«نإ»و .«ال»و .هام» ب يفنلا نوكي )١(

 .«نل»و

 كيد



 رداتلا نمو .«يساخ لوسكلل .هللات»و .«ٌرئاف

 ةيمسالا ةلمجلا تناك نإو .اههنم اهدّرجت
 :وحن ءاههنم درجتي طرشلا باوج نإف .ةّيفنم
 .«عفاأنب لسكلا ام .هللاو»

 :رصقلا

 ءيش صيصخت :(وحنلا) ةغللا يف -

 ًادتبملا صيصختك ,صوصخم قيرطب ءيشب
 يرتحبلا امنإ» :وحن .«امنإ» ةطساوب ربخلاب
 وحن .ءانثتسالاو يفنلا ةطساوب وأ ؛«رعاش

 حاتم لإ ايندلا ةايحلا امو» :ةبآلا
 افرحو ١180(. :نارمع لآ) «رورغلا

 انإ» ةقللزق :قفموب ..الازب هانإ ةانه نيمللا
 اصتخم ّىرتحبلا لعجت كنأ ,«رعاش ّيرتحبلا

 مولعلا نم هريغ نود هل ًاعطقنم .رعشلاب

 وأ «روصحملا» وهف .ىرخألا نونفلاو

 وأ .«هيف روصحملا» وه «رعشلا»و .«روصقملا»

 «امنإ» عم «هيلع روصقملا»و .«هيلع روصقما»

 عقاولا وه «الإ» عمو ءاهتلمج يف رخاتملا وه
 .ةرشابم اهدعب

 يف رصقلاب بارعإلا :بارعإلا يف -
 ءامسألا نم يه يتلا محو ,خأ نا :ءارسألا

 ,اهتالاح عيمج يف فلألا اهمازلإ وه .ةتسلا

 .«كابحب اًرَمو .كاخأ كابأ ذخأ» :وحن

 .مويلا ةكورتم ةغل رصقلاب بارعإلاو

 :دودمملا رصق

 .(5) دودمملا :رظنا

 :ام رصق

 .ام لق ةرظنا ام لك :تارغإ برعت
 يف .اهنأ يف ,ةيلاتلا ةملكلا نع هذه فلتختو

 .«امرصق» فالخب .نيتملك ريتعت ,ةباتكلا

 :امريصق

 ,لق :ىنعمب «رصق» لعفلا نم بكرم ظفل
 هل لعاف الف .لمعلا نع فوفكم لعف وهو
 نع لعفلا تْفَك يتلا ةدئازلا ةّيفرحلا «امدو
 انيرص و: حت مف لإ هيلي هلو لمعلا
 .«كيقالا

 7ل هاد

 هه
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 مهضق اوؤاج» :ةريهشلا ةرابعلا يف برعت
 ,.ةرهاظلا ةحتفلاب ةيوصنم الاح «مهضيضقب

 «مه» .فاضم وهو .نيعمتجم :ليوأت ىلع
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ترعتف'ةمهحتب اوزاخ:لوقتو نديلا فاشن
 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب ارورحي مسا

 يف نوكسلا ىلع بم لصتم ريمض «مه»و
 .هيلإ فاضم رج لح

 كفر



 مو

 ٠١ اذ

 ,'''يضاملا :نمزلا قارغتسال نامز فرظ
 يف مضلا ىلع نبم ماهفتسالا وأ يفنلا هقبسي
 :قدزرفلا لوق وحن .هيف لوعفم بصن لح
 هدهشت يف لإ طق «ال» :لاق ام

 "1 وال قناتك :ةحيشتلا الون

 © م

 :طق

 .يفكي ىنعُب لعف مسا - ١ :نيهجوب ىتأت

 ىف لعق :عببا يع يلا طن
 ,لعف مسأ يه يتلا «ذق» ماكحأ اهل : 0

 ينطق» :وحن ,ذق :رظنا .اهبارعإو اهماكحأو

 عراضم لعف مسا :«طق» :«ينطق») «ةماستبا

 ةياقوللا تقرت .نوتلاو.::نوكنللا قلع: ةؤبم
 :بارعالا ني ذل لفتال ردكلا لق نين

 لعاف «ةماستبا» .هب لوعفم بصن لح

 نأل .«طق ُهلعفأ ال» :لثم لوقلا أطخلا نم كلذدل )١(

 .يضاملا يفنب ةصتخم «طقدو .لبقتسملل ٍلعفلا

 تيبلا اذه ةّيسردملا بتكلا يفلؤم ضعب دروب (؟)
 هنأب هل نورذتعيو .قدزرفلا نوئطخي مث .«هؤال» بصتب

 هذه لثم يف عفوي لاجئرالاو .الاجترا ةديصقلا دشنأ

 هتيب دشنأ ذإ ٠ ءىطخي م قدزرفلا نأ عقاولاو تاطقسلا

 يذلاو «معن» ف يذلا مضلا اَمأ ءذقتمن ابك «هؤال» عفرب

 :روزشل يانا هين .لاكشإلا بيس ءانرظنب ,ناك

 .«معن هؤال تناك» :لصألاو ,ةيفاقلا

 ىنعمب مسا :ةسيمسألا طق - ب

 .اهءارعإو ةيمسالا «ذق» ماكحأ اهل ف سخن

 :عطقلا

 عباتلا فرص عباوتلا باب يف ىه

 باي يفو .هعوبتمل بارعإلا يف هتيعبت نع
 عطقلا نوكيو .هيلإ فاضملا فذح ةفاضإلا

 .ةفاضإلاو نايبلا فطعو لدبلاو تعنلا يف

 .هتدام يف الك رظنا

 عطق .لّدبلا عطق .ةقاضإلا عطق
 :تعنلا عطق ,نايبلا فطع

 لدبلا )3١(. ةفاضإلا :يلاوتلا ىلع رظنا
 .(6) تعنلا .(6) نايبلا فطع .(غ)

 وأ .هأعطق ٌبذكأ نل» :وحن يف برع
 لعفل اقلطم ًالوعفم «أعطق يلإ ُملقلا اذه»
 ةحتفلاب ابوصنم ,مطقأ :هريدقت فوذحم

 .ةرهاظلا

 :ٌدَعَق

 . . :يتأت

 أدتبملا عفري اصقان ايضام العف - ١
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 ىنعب تناك اذإ كلذو .؟''ربخلا بصنيو

 هترفش فهرأ» :برعلا مالك وحن .«راص»

 لعف :«تدعق») «ةبرخ اهنأك تدعق ىتح
 ءاتلاو .رهاظلا حتفلا ىلع بم صقان ضام

 هل لح ال نوكسلا ىلع بم ثينأت فرح
 راتسم ريمض 2 مساو تارعالا نم

 ةةيوضء ام اك# ةلمجو .يه :هريدقت اذاؤحت كيف

 ..(«تدعق» ربخ بصن لح يف
 ىنعب نكت مل اذإ كلذو .امات العف - ١

 وحن .«راص»

 :«ديز» .رهاظلا حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف

 .(...ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف

 2 ىلا 2
 :«دعق)) (هدعقم ىف ديز دعق» :

2 

 ل
 ةفصب اولتم العاف عفري ضام لعف

 امال اه لصتتا مل اذإ كلذو .هل ةقباطم

 نوت طاوس: لقا هرعت «ةقاكلا :ةدئاؤلا
 ...«امهتطو نانوخي نانطاوم لقدو ههنطو
 فلألاب عوفرم ل لعاف :«نانطاوم»)

 عوفرم عراضم لعف :«نانوخي» ,ىنثم هنأل

 ,ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض فلألاو

 بوصنم هب لوعفم :«|هنطو» .لعاف عفر لحي

 ًاصقان العف هدَمَم» نوكت يك بجاحلا نبا طرتشاو )١(

 .«نأك» ب ارّدصم ربخلا نوكي نأ
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 بلقلا

 ريمض :«امه» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 ربج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 عفر لحم يف «اههنطو نانوخي» ةلمجو .ةفاضإلاب
 .(«نانطاوم» تعن

 ام لَ
 «كتدهاش ام لقف :وحن ف 00

 «ام» ...نبم ضام لعف :«ُلَق» :يلاتلاك
 لعف :«كتدهاش» .. .ينبم يىردصم فرح

 «ام» نم لوؤملا ردصملاو .هب لوعفمو لعافو

 :ريدقتلاو لَه لعاف عفر لح يف اهدعب امو
 نع «ام لق» فلتختو .«كل يتدهاشم تلق»
 نع فوفكملا ةر لعفلا نم ةّبكرملا ةالدو

 الف .لعافلا بلط نع فوفكملا :يأ) لمعلا
 نع هتفك يتلا ةدئازلا «امدو (هل لعاف
 .لمعلا

 :بلقلا
 فورحلا دحأ ليوحت ,فرصلا يف .وه

 ,اهنم رخآ ىلإ ,ةزمهلا - ي - و - | :ةعبرألا
 اهلصأ ذإ .«لاق» يف افلأ واولا بلق وحن

 «ةكايح» يف ءاي واولا بلق وحنو .«لوق»
 بلقلا نأ حضتي اذكهو .«ةكاوج» اهلصأو

 .لالعإ بلق لكف .لالعإلا عاونأ دحأ وه
 .ةيلاتلا داوملا :رظنا .ابلق لالعإ لك سيلو
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 فلألا بلق

 :فلألا بلق

 ىلإ اًمإو .واو ىلإ اّمإ ًانايحأ فلألا بلقت
" 

 لادبإ وأ ءاواو فلألا بلق - ١
 يف اواو فلألا بلقت :فلألا نم واولا
 :وحن يق دعب عقت نأ يهو .ةدحاو ةلاح

 بنيك ,بروح ,عيوب ١

 ءايلا لادبإ وأ .ءاي فلألا بلق - *

 :نيعضوم يف ءاي فلألا بلقت :فلألا نم
 يف كلذ نوكيو .ةرسك رثإ تعقو اذإ امهوأ

 ,حابصم» :وحن .ريغصتلا وأ ريسكتلا عمج

 ,«رينيند .ريئاند ,رانيد - حيبيَصَم ,حيباصم

 :وحن ,ريغصتلا ءايل ةيلات تعقو اذإ اهيناثو
 .«بُيتك .باتك - ميلغ :مالغ»

 ًءاي وأ وأ ةبدنلا فلأ بلقت نأ زوجيو

 فيخا اذإ اهلبق يتلا ةكرحلا بسحب
 او»و .(ثنؤملل) «هيكَدَّلَو او» :وحن .سابتلا
 ةمومك در ار و1 ركذملل) «هاكَدَلَو

 «هابكّدلو أو» نيبو هنيب اقزَف (عمجلل)

 .(ىنئملل)

 :لاعتفالا ءات بلق
 لاد ىلإ اّمإ .ًانايحأ .لاعتفالا ءات ٌبلقُ

 .ءاط ىلإ اًمإو
 وأ ءالاد لاعتفالا ءات بلق - ١

 ءات بلقت :لاعتفالا ءات نم لادلا لادبإ
 ,لاد اهؤاف ةملك يف تعقو اذإ .ًالاد لاعتفالا
 رجدزا :رحداو ةؤخت ”:ئاذ: وأ: لاذ وأ

 ردا فرح دا رح داو" اهلضاوبا هكذا

 وأ .ءاط لاعتفالا ءات بلق - ؟

 ءات بلقت :لاعتفالا ءات نم ءاطلا لاديإ
 ةملك يف تناك اذإ .ًءاط هتاقتشمو لاعتفالا

 يهو) قابطإلا فرحأ نم فرح اهؤاف
 اهدعيو(ءاظلاو -ءلطلاو :داتقلاو اعلا

 «لعتفا» نزو) «درطا ءبرطضا» :وحن .ءاتلا

 .برتضا» :|مهلصأو («درط»و .«برض» نم
 .«درتطا

 :ئوغللا بلقلا
 .قافتشالا عجار .ريبكلا قاقتشالا وه

 :نونلا بلق

 «نإ» نون بلقت .:«نإ» نون بلق -أ

 مث ,ةدئازلا «ام» اهب تلصتا اذإ ايم ةّيطرشلا
 نقلت اًمإ> :ةيالا وحن .«ام» ميمب مغدت

 :ءارسإلا) ,عامهالك وأ امهذخأ ربكلا كدنع
 «ال» اهدعب تعقو اذإ .أمال بلقتو (11

 هرصن ٌدقف هورصنت الإ» :ةيآلا وحن .ةيفانلا

 .«رجزا» :كلوق «رك دذا»و .«رجدزأ» يل زوجيو )١(

 .هّركدا»و
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 الإو ٌدهتجا» وحنو (غ١ :ةبوتلا) 4 هللا

 .(«بس رب

 بلقت :«ْنَع»و «ْنم» نون بلق - ب

 «نم» امهدعب عقو اذإ ايم «نع»و «ْنم» نون

 مث ,ناتيماهفتسالا وأ ناتيلوصوملا «ام»و

 ,«؟وكشت نمل :وحن : ,«ام» وأ «نم» هيَع مد

 ,«؟ملكتت نحو .«؟ةلمجلا فلأتت مهو

 «؟تيأر ع ينثدح»و

 بلقت :ةيصانلا «نأ» نون بلق - َج

 تيفو اذ ..امأل ةيضانلا «نأ»: نوت“ ازاوخ
 2 هع 1

 .«انرداغت الا بحا» :وحن .ةيفانلا «ال» اهدعب

 لادبإ وأ .ًءاي وأ ًاواو ةزمهلا بلق
 :ةزمطا نم ءايلاو واولا

 نيعضوملا يف ءاي وأ أواو ةزمهطلا 5

 :نييلاتلا
 «لعافم» نزو ىلع يذلا عمجلا يف -

 ةزمهلا نوكت نأ طرشب .ههباش امو
 ةزمهه اَمإ درفملا مال نوكت نأو ."'ةضراع

 ةنطسو فرحت 1"!ءانيداناوب اواو انعإو

 اواو ةزمهلا بلقث الف .ةّيلصأ فلألا تناك اذإ امأ )١(
 .«يئارم .ةآرم» :وحن .ءاي وأ

 الف .ءاي الو واو الو ةزمه درفملا مال نكت مل اذإ اَمأ (؟)
 - كلاختم ةلصطو وعنا تابوا اواو هولا يلقن
 .«زئاجع .زوجع - لئاسر .ةلاسر

 ًءاي وا اواو ةزمهلا بلق

 :ةواره - ايافق .:ةئيضق --ابياطخ

 "7 «تاواره

 عمتجت يتلا ؟©”ةدحاولا ةملكلا يف -

 ةزمهلا نوكت نأ اَمإ انهو .ناتزمه اهيف
 تلق :ةكاس ةيناشلاو- هك جبتي لوألا
 تال ان 2ر1 اهاع ةلع قرع اةنناثلا

 «رازيإ .نامإ ,ذخوأ موا ةرزأ قم نوهت

 :نمأأ هوزأأ «قماأ» :يلاوتلا ىلع اهلصأ

 لوألا نوكت نأ امإو .«رازأإ اخ ل

 ءاياطخ» ىلع عمجت «ةئيطخ» نإ ةاحنلا لوقي (5)
 بلق دعب) ءىئاطخ - ءىباطخ :ةيلاتلا تاوطخلا بسح

 يئاطخ - (ءاي ةزمهلا بلق دعب) يئاطخ - (ةزمه ءايلا

 ءايلآ لك دنب) اءاظخ - (ةيمف ةددحلا هرك تلك دني)
 متقن اك ا[ ةزمكلا لق "دفبإ اناطقم خل (انلأ
 - ٌيباضق :ةيلاتلا تاوطخلا بسح «اياضق» ىلع عمجت

 بلق دعب) ٌيئاضق - (ةزمهه ءايلا بلق دعب) ُيئاضق
 - (ًافلأ ءايلا بلق دعب) اءاضق - (ةحتف ةرسكلا

 ىلع تعمج «ةيطم» نإ :نولوقيو .(ءاي ةزمهلا بلق دعب)
 دعب) ُيباطم - وياطم :ةيلاتلا تاوطخلا بسح «اياطم»

 ىلوألا ءايلا بلق دعب) ٌيئاطم - (ءاي واولا بلق
 دعب )اءاطم - (ةحتف ةرسكلا بلق دعب) ٌيئاطم - (ةزمه

 كش الو .(ءاي ةزمهلا بلق دعب) اياطم - افلأ ءايلا بلق

 نم وه .تاوطخلا هذه رمأ يف هيلإ اوبهذ ام نأ يف

 م يبرعلا نأل .مهتليخم يف الإ دوجوم ريغو .مهعارتخا

 ملكتي ناك امدنع تاوطخلا هذه نم ةوطخ يأب ركفي
 .هعمتج يف ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللا

 عابتجا نأل هَّتْنَأأ» :وحن .مكحلا اذه نم جرخي (؟)
 ةملك ماهفتسالا ةزمه نإ ذإ ,نيتملك يف انه نيتزمهلا

 ًءايو .مضلا دعب اواو .حتفلا دعب الأ 5 يأ )0(

 دكا عي
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 ءاي واولا بلق

 ىلوألا مغدتف ,ةكّرحتملا ةيناثلاو ةنكاسلا يه

 .«(ؤلؤللا عئاب) لآل .ءلآس» :وحن .ةيناثلا يف

 نم ءايلا لادبإ وأ .ءاي واولا بلق
 :واولا

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ءاي واولا بلقُت
 ءيضر» :وحن ,ةرسك دعب تفّرطت اذإ - أ

 رغب هلو فوتاسلا فرد قلما «يماسلا

 هذه دعب ثينأتلا ءات تعقو اذإ مكحلا اذه

 :ةةيماسلا :تيضرع وحن :راولا
 يف تّلعأ ردصمل ًائيع تعقو اذإ -

 ,"*ةنئازا فلا اهنعيو:ةرينك اهلّيقو هةلعت

 ءما رد اهلصأو .«ةك ايج .مايق .مايص» :وحن

 .«ةكاوح ,ماوق

 حيحص ريسكت عمجل ًائيع تعقو اذإ - َج

 ,2"هدرفم يف ةلَعُم يهو ,ةرسك اهلبقو .ماللا
 .لوج .راود» اهلصأ «ميق .ليح .رايد» :وحن

 ا
 حيحص .ريسكت عمجل ًانيع تعقو اذإ - د

 يف ةنكاس نوكت نأ طرش ةرسك اهلبقو ,ماللا

 ءافتنال «راوس .كاوس» :وحن يف بلقُث م كلذل )١(

 نأل «(ءاجتلا يأ) ذاول .راوج» :وحن يف الو ,ةيردصملا

 دوجو مدعل «لّوج» :وحن يف الو :ّلعُت ل لعفلا نيع

 .اهدعب ةدئازلا فلألا

 .«ةجاح» عمج «جوح» ةملك تّدش دقو (؟)

 :وحن ."عمجلا يف فلأ اهدعبو .درفملا

 .«ضاور .طاوس» اههلصأ «ضاير .طايس»

 ادهاضت ةقهباز تناك تف طخاذإ تن

 :|ههلصأ .«نايكزملا ,تيطعأ» :وحن .حتف دعب
 .ناوكّرملا ,توطعأ

 دعب ةددشم ريغ ةنكاس تعقو اذإ -

 اهلعا :ةتاتنه دنا ليما هونت وأ! ةريتك

 .«داعوم .نازوم»

 نزو ىلع ةفصل أمال تعقو اذإ -ز
 .ىوند» امهلصأ «ايلع ءايند» :وحن (*0«ىلعف»

 32700 ةملك تْدش دقو .«ىولع

 ةملك يف ءايلا عم تعمتجا اذإ - ح
 ناو« لاف“ بكب لطفي لا طرق ةزغلاَو

 (ءايلاو واولا نم يأ) اهنم قباسلا نوكي

 انكاس .(هريغ نع بلقنم ريغ يأ) اليصأ

 تو :وحن 0 ضراع ريغ اًيلصأ ًانتوكس

 .فلألا دوجو مدعل «ةزّوك» :وحن يف بلقت مل كلذل (”)
 .ةكرحتم اهنأل «لاوط» :وحن يف الو

 مدعل «ناوص .راوس» :وحن يف بلقت م كلذل (5)

 ريسلا يف عارسإلا وهو) هذولجا» :وحن يف الو ءاهنوكس
 .اهديدشتل (هتموادم عمم

 .بلق الف ,ةفص تسيلو ًايسا «ىلعف» تناك اذإ امأ (6)

 .(عضوم مسا) «ىوُزح» :وحن

 تعمتجا اهنأل «ديزي وعدي» :وحن يف بلقن مل كلذل (1)

 لصافلا دوجول «نوتيز» :وحن. يف الو .نيتملك يف ءايلا عم

 اهنم لوألا نأل «ليوط» :وحن يف الو .ءايلا نيبو اهنيب

 نأل «بتيوك» :وحن يف الو ,كّرحتم (ءايلاو واولا نم يأ)
 - ريغصت يف ءايلاو واولا تعمتجا اذإ امأ .ةليصأ ريغ واولا
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 .«يول .تويم» اههلصأ 2ك

 لقفل لوتنم رحال تو اذ جال
 0 ا

 ها ل
 :امهالعفو ةلوحفتو نزو ىلع «يووقم

 .«يوق ءيضر»

 ىلع ريسكت عمجل أمال تعقو اذإ -

 امهلصأو .«يلِد .يصع» وحن ,"0«لوعف» نزو

 .«وولد ءووصع»
 ىلع ريسكت عمجل ًانيع تعقو اذإ - ك

 نيب  لصفي نأ نود ماللا حيحص لك نزو

 ا ,ميصا» :وحن .لصاف ماللاو نيعلا

 د «موص)) امهلصأ و

 ,ةكرحتم واو ىلع لمتشم (فصو ريغ يأ) مسا -
 .همدعو بلقلا زاج .ههباشي امو «لعافم» ىلع هريكتو

 .لودج ريغصت) :ةوهساو ليسا .لويدجو ليدج» :وحن

 .لضفأ لالعإلاو (دسأ

 بجو .نيعلا روسكم ريغ يضاملا ناك اذإ اَمأ )١(

 ,ازغ» امهلعفو «وعدم» «ورْغم» :وحن هواولا حيحصت

 .هوعَد ءوّرغ» امهلصأو .«اعد

 ,حيحصتلا بجو .درفم مسال «لوعف» نزو ناك اذإ ()
 .«وغ ولع» :وحن
 :لوقنف ءاعويش رثكألا وهو حيحصتلا انه زوجي م

 حصي الف ٠ .ةحيحس  ماللا نكت م اذإ انا 8 ,موص»

 «واغ ,واش» عمج امهو . .«ىوع .ىوش» :وحن يف بلقلا

 نإ حيحصتلا بجي ابك .(«ىوغ .ىوش» نم لعاف امسا)
 ذاشلا نمو «ماون .ماوص» :وحن .ماللا نع نيعلا تلصف

 .«ماين» عومسملا

 ًءاي واولا بلق

 لادبإ وأ .ًافلأ ءايلاو واولا بلق
 :ءايلاو واولا نم فلألا

 ةرشعلا طورشلاب ًافلأ ءايلاو واولا ُبَلقت

 :ةيلاتلا

 يف اتْحَص كلذل ءاكرحتُي نأ -أ

 .«نيع .عيب ءموص ,لوق»

 كلذل .ةّيلصأ اههتكرح نوكت نأ - ب

 مسا وهو «لئيج» ففخم .«لّيَج» يف اتْحص
 بلان وعز امأرتوب انف ونزيف
 .(هريغ عم دلوي دلولل

 الف .ًاحوتفم اهلبق ام نوكي نأ - ج
 .«ضوعلا ؛لوذلا» :وحن يف بلق

 ةلصتم اهلبق يتلا ةحتفلا نوكت نأ - د

 نإ» :وحن يف بلق الف ,ةدحاو ةملك يف اب
 .«ديزي ذدجو رمع

 نيءاف ناك نإ امهدعب ام كّرحتي نأ - ه

 الو فلأ امهدعب عقي الأو .ةملكلل نينيع وأ

 وحن يف بلق الف ,نيمال اتناك نإ ةددشم ءاي

 عم امهدعب ام نوكسل «رويغ ؛قنروخ .ىلاوت»

 :وحن يف الو .نينيع وأ نيءاف امههعوقو

 ةملكلل امال اههعوقول «ناوصَع .ايرَج»
 .فلأ امهدعبو

 ضام لعفل ًانيع, امههادحإ نوكت الأ -
 هيف ةبلاغلا ةهّبشملا ةفصلاو .«لعف» نزو 0

 ,فيه» وحن يف بلق الف ,«لعفأ» نزو ىلع

 دوغ لو
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 ةزمه ءايلاو واولا بلق

 اذه ردصمل ًانيع اههادحإ نوكت الأ -
 ةفصلاو «لعف» نزو ىلع يذلا) لعفلا

 الف .(«لعفأ» نزو ىلع هيف ةبلاغلا ةهبشملا
 .«روعلا .لوحلا .فيطا» :وحن يف بلق

 ضام لعفل ًانيع واولا نوكت الأ -

 الف .ةلعافملا ىلع لاد «لعتفا» نزو ىلع

 مهضعب رواج) اوروتجا» :وحن يف بلق

 .«اوروتشاو 208

 ةولتم ءايلا وأ واولا نوكت الأ - ط

 يف عمتجا اذإف :لالعإلا اذه ٌقحتسي فرحب

 نأ ٌقحتسي اههنم لكو .ةلع افرح ةملكلا
 نم دب ال ,هلبق ام حاتفناو هكّرحتل افلأ بلقُي
 ةملك يف نالالعإ عمتجي الئل امهدحأ حيحصت

 :لالعالاب :قحأ دلعلا قرح قاثو:.ةذخلاو

 :وحن يف بلق الف .رييغتلاب ٌقحأ فّرَطلا نأل
 .«(ثيغلا) ايحلا ,.ىوهطلا»

 ةصتخملا ةدئازلا فورحلا دحأب ةموتخم

 فلأكو .اعم نونلاو فلألاك .ءاسألاب

 لثم يف بلق الف .ةروصقملا ثينأتلا

 .«(ءام مسا) ىروصلا «نامّيْطا .نالوجلا»

 طورشلا اهيف ترفاوت ىتلا ةلثمألا نمو

 .«لوق .عيب» |مهلصأ «لاق .عاب» ةرشعلا

 لادبإ وأ .ةزمه ءايلاو واولا بلق
 ١ :ءايلاو واولا نم ةزمطلا

 5 ابوجو هزه ءايلا وا واولا بلقت

 :ةيلاتلا ةسمخلا عضاوملا

 دعب واولا وأ ءايلا ''تفّرطت اذإ -أ

 7 .ءالط ,ءانب» :وحن ني لأ

 .(")«واعد .وامس .يالط .يانب» اهلصأ ةناعذ

 ءاعاةف رظنملا .ءايلآ وأ قاولا كعب ءاح اذا انآ

 هذه نوكت نأ اَمإ :نالاتحا كانهف .ثينأتلا

 .اهنع ءانغتسالا نكمي يأ .ةمزال ريغ ءاتلا

 ,ةزمه ءايلا وأ واولا بلق عنمت ال كلذ دنعو

 ,ةمزال نوكت نأ امإو .«ةءاسك :ةءاسو :وحن

 منتي كلذ دنعو ءاهنع ءانغتسالا نكي ال
 .«ةوالح .ةياده» :وحن .بلقلا

 5 ع ءايلا لا وأ 00 تعفو 9

 ,عئاب» :وحن .22لالعإلا 0 دق هنيع

 «زواج .عياب» :وحن يف ةزمه واولاو ءايلا بلقت مل )١(
 .امهفرطت مدعل

 نأل «يآ .واو» :وحن يف ةزمه واولاو ءايلا بلقت م (0)

 اهنأ يأ .مكحلا اذه يف َءايلاو واولا ٌفلألا كراشت ()

 «ءارمح» :وحن .ةدئاز فلأ دعب تفررطت ذإ ةزمهه بلقت

 تبلق مث .دملل رخآلا لبق فلألا تديز «يارمح» اهلصأ

 .ةزمه ةفرطتملا يأ ةيناثلا فلألا

 ٌحصي م ,لعفلا يف ةلعم ريغ لعفلا نيع تناك نإف (4)
 .«رواع .روع» :وحن .لادبإلا

 0ع



 ,بياغ ,عياب» اهلصأ «رئاط .مئاص .بئاغ

 .«رياط «مياص

 يف فلأ دعب ءايلا وأ واولا تعقو اذإ - َج

 نأ طوب دس ايوا «لعافم» نزو

 ف ًاثلاثو نا فرح ءايلا وأ واولا 0

 «٠ سو رع - زئاجع روجع» :وحن ,ةملكلا

 ,ةديصق - قئارط .ةقيرط -
 ."”«دئاصق

 اهنيب نيني نيفرح يناث تعقو اذإ - د

 ناكأ ءاوس .ههباشم وأ «لعافم» نزو فلأ
 00في ا او
 مأ .«لوأ» عمج «لئاوأ» :وحن ,نيواو اناك وأ

 ,فياين» :لصألاو ؟«دئايس» :وحن .نيفلتخم

 .«دوايس «لواوأ

 ةملكلا لوأ يف ناواو تعمتجا اذإ - ه

 نع ةبلقنم ريغ ةيناثلا واولا نوكت نأ طرش

 مل نإو .اهطبضو فورحلا ددع يف ههباشي ام يأ )١(

 .«لعافأ .للاعف ,لعاوف» :وحن ءيفرصلا هنزو يف هلئام
 ,ةدئاز ءايلا وأ واولا نوكت نأ انه ةاحنلا طرتشي (")

 نود بلقلا زاجأ ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم نكل
 .رئاغمو رواغم ,شئاعمو شياعم :وحن .ةاحنلا طرش
 :وحن .مكحلا اذه يف ءايلاو واولا فلألا كراشن (1)
 .«لئاسر .ةلاسر .دئالق .ةدالق»
 دقعلا غلبي نأ ىلإ دقعلا ىلع دئازلا ددعلا وه ()
 .دقع دعب الإ «فين» ةظفل لابعتسا مهضعب عئميو .يناثلا

 الو .«فينو فلأو .فينو ةئمو ٠ «فينو ةرشع» :لاقيف

 .كلذ زيجص مهضعبو .«فينو رشع ةعبس» :لاقي

 .دويس «ديس» لصأ (6)

 'ل («فين عمج «فئاين» :وحن

 أواو ءايلا بلق

 ,ةلصاو .ةقثاو» عمج تدرأ اذإف .رخآ فرح

 «لعاوف» نازو ىلع ريسكت عمج «ةقفاو

 :لصألاو «فقاوأ ,لصاوأ .قئاوأ» :لوقت

 فنزل ا
 «فقاوو .لصاوو ,قثاوو»

 :ًاواو ءايلا بلق
 ةيضارلا ىف اراو ايلا كلت

 :ةيلاتلا

 نيغ :ةنمض دعب :ةنكاش تناك اذ[ ك1

 ىلع ةلاد ريغ ةملك يف ةعقاوو .ةدّدشُم

 اهلصأو «ظقوم ظقوي ,نقوي» :وحن 0

 نزو ىلع لمف مال ٍتعقو اذإ - ب
 ل 07 :وحن ٠ :يسمتلا صتخملا «لمف»

 داما انو ءاكذأ امو: ءاضقأ ان :يأ ةومر

 ةعبرألا

 ءايقت» :امهلصأ ,«ىوتف .ىوقت» :وحن .«ىلغف»

 .«ايتف

 نر لع منال ان. دتتقو اذإ حد
 ع و 0

 ةرجشل وا ةنجلل مسأ) «ىبوط» :وحن .«ىلعف»

 ريصت «ةيار» وأ «ةياغ» ةملك ىلإ بسنلا دنع (1)

 بلقتف .تاءاي ثالث عمتجتف «ينار»و «يباغ» ناتملكلا

 .«ّيئار .ٌيئاغ» ناتملكلا ريصتل ًازاوج ةزمه لوألا ءايلا

 نأل ( ضيبأ عمج) «ضيب» :وحن يف بلقت م كلذل ةقفآ

 اهنأل (بحلا دادتشا) «مايش» :وحن يف الو .عمج مسالا

 ةقوبسم ريغ اهنأل «ليج .ليخ» :وحن يف الو .ةكرحتم

 :ةددشم اهنأل (بئاغ عمج) «بيغ» :وحن يف الو ع

 ١ه



 ةلقلا

 ىلع لادلا «بيطأ» ثنؤم نوكت دقو 6 اهيف

 هيي اهلصأو (ليضفتلا

 :ةّلقلا 2
 .(4) «رسكتلا عمج» يف ةلقلا عمج :رظنا

3 
 و

 :املق
 فوفكملا «لق» لعفلا نم بكرم ظفل

 «ام»و .العاف بلطتي ال يذلاو .لمعلا نع
 «ٌّلَق» لعفلا تفك يتلا يأ) ةقاكلا ةّيفرحلا
 الك» :وحن "لعن «املق» ليو ,.(لمعلا نع

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف لق :«ٌتلساكت

 ىلع ينبم فاكو دئاز فرح :«ام»و .رهاظلا

 .تارعالا» نيءهسلا لس كي نريعدلا
 نوكشلا 'لغ. بهي .ضام: لعق: «كلساكتو
 ريمض ءاتلاو .كرحتم عف ريمضب هلاصتال

 .(لعاف عفر لح يف مضلا ىلع يقيم لصتم
 داو وأ ةيشلا ءاف ةالق دعب تءاج اذإو

 ا 5 نيني امههدعب لعفلا نإ علا

 ناتسنالا 'سغاقتي القد هوست :ةّرمقي
 القد :وحن .اهدعب ءانثتسالا حصيو .«زوفيف

 عاببش الإ :ءلنسحلا اذه سار لإ دنس

 :رعاشلا لوق وحن .مسا هاملق» دعب أي ام ًاردانو )١(
 10 ةرييتفسملا ٍتلّوْطأف تدنص

 مودي دودصلا لوط ىلع لاصو

 عوفرم «دعصي» لعاف :«عاجش») .«راوغم

 .اهتاوخأو «نظ» يف بولقلا لاعفأ رظنا

 :نولق
 قحلم مسا (لافطألل ةبعل) هلق عمج

 بصنيو هواولاب عفري .ماسلا ركذملا عمجب

 كالا رو

 :اليلق
 ,ةحتفلاب ًابوصنم نامز فرظ بئان رع

 أتقو :يأ «اليلق أديز ثرظتنا» 4 يف

 ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم ًالوعفم نرعتو: :اليلق
 المع :يأ «آليلق تكيغَو :وحن يف ةرهاظلا

 برعتف ةدئادلا 'هامو اهقحلت دقو. :ًاليلق
 :«تلساكت امن اليلقو وحث هيف ةلرققت

 .ح .غ .ب .ةزمهلا :يه ةيرمقلا فرحألا

 ةعومج .ه ,م يي قف 00 000 .ك .ج

 غبإ» :يف .«هميقع 5

0 
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 :ىرقهقلا
 برعي .ءارولا ىلإ عوجرلا ينعي ردصم

 ىلع ةرّدقملا ةحتفلاب ًابوصنم اقلطم الوعفم
 ودعلا داع» :وحن يف .رذعتلل فلألا

 .«ىرقهفملا

 :لوقلا
 ناكأ ًءاوس .ناسنإلا هب قطني ظفل لك -

 ةوخمت) يكرم مأ .(تيب .ملعم :وحن) ًادَرْفُم
 اديفم هكر ناكأ ءاوسو .( ليغ :تيبلا

 وحن) ديفم ريغ مأ .(ةاجنم قدٌصلا :وحن)
 .(ملعملا ناك

 .لاق :رظنا .نظلا :ىنعمب لوقلا -

 وأ .هريظن ىلإ ءيثلا در .ةغّللا يف .وه
 ىلع برعلا مالك نم .لوقنملا ريغ سايق
 نم ًاظفل ّقَّنْشت ناك .مهنع لوقنملا مهمالك
 نويوغللا اهاضترا يتلا سيباقملا قفو رخآ
 ءاهسنلا ةفللا نم تنكس ىتلاو .ةاحنلاو
 ,ًاسايق ,عمجت «نّْرَو» ةملك نإ الثم لوقتف
 ةملكلا لمعتستف .«نوزو»و «نازوأ» ىلع
 نع ةعومسم ريغ تناك ولو .«نوزو»
 يف ىسايق «لوعف» نازولا نأل كلذو .برعلا
 ول .كلذكو .«لعف» نزو ىلع مسا لك

 :سايقلا

 سايقلا

 يف َتلَقل .«َلُعَف» ىلع ايضام العف ٌتعمس

 ري ل ا
 .هعراضم عمست الو .«لُوض» لعفلا عمشت
 كلذو .«لٌّوضُي» :هعراضم يف لوقت كنإف
 ةدعاقلا ىلإ دنتسملا سايقلا ىلإ ادانتسا

 ام»و .ُلُعْفَي» :وه «لُعَف» عراضم نإ ةلئاقلا
 امك .«مهمالك نم وهف برعلا مالك ىلع سيق
 هديعلتو .«يديهارتلا دمحأ - ليلخلا دكؤي

 نبا دس دقو .مهريغو و نباو و

 ثيح نم برضأ ةعبرأ برعلا مالك يح
 :ذوذشلاو دارطالا

 .ًاعيمج لامعتسالاو سايقلا يف درأم 5
 تر :ءارعع تيكا «ديز ماق» :وحن

 .«ديعسب

 يف ذاش .سايقلا يف درطم - ؟
 «رذي» نم يضاملا وحن كلذو .لامعتسالا

 .«عذديا»)و

 ..سايقلا يف ٌداش لامعتسالا يف درطم - 0
 تدل وز .«رمألا تيوضتسا» :وحن

 بلق سايقلاو .«لمجلا قونتسا»و «ءيثلا
 .افلأ هواو

 اه لامعتسالاو سايقلا يف 00

 ,(دووقم سرفو .«نووصُم بوث» :وحن

 .«دوقم سرف»و «نوصما بولا :حيحصلاو

 سايقلا يف ٌداشلا لإ ءىلعخن الأ بجو
 .ًاعم لابعتسالاو

 0م
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 قفو ةيبرع ظافلأ نم قتشا ام لك

 ىلع «نزو» 3 وحن ,يوغللا نمايقلا

 سايقلا :عجار .خلا ..تويب

 :دويقلا .ديقلا

 ام لك .وحنلا يف .وه ,ةلمكتلا وأ .ديقلا

 :رظنا .هيلإ دتسملاو دتسملا ادع ةلمحلا يف عمج يف «لوعف» ا لإ ًادانتسا 3و1

 .دانسإلا تيب ءروهُز رْهَزا .موحللا محلا وحن .«لغت»

3” 



 باب

 :(فاكلا) - ك

 ريغ رج فرح - ١ :هجوأ ةسمخب قأت

 :ىنعم مسا - ” .دئاز رج فرح - ؟ .دئاز

 ريمض -0 .باطخ فرح -غ .لثم

 :ةدئازلا ريغ ةّراجلا فاكلا -أ

 د ا تاب
 ,ريمضلا نود رهاظلا مسالا ْرِحِي .بارعإلا

 :هينأعم نمو

 تيأو هونت .رتكألا وهو: هيتقتلا ت3

 ىلع ىنبم لصفنم ريمض :«تنأ») «ردبلاك

 فاكلا :«ردبلاك» .أدتبم عفر لح يف حتفلا

 هولا لع ال قلل قل رق د د
 :هريدقت فودحم ربخب قلعتم .بارعإلا

 ةرسكلاب رورجم مسا :«ردبلا» .دوجوم

 .(ةرهاظلا

 هلع فاكلا دعب ام نوكيف ليلعتلا - ؟
 ّبَر ْلُقَوظ :ةيآلا وحن .هل ًاببسو .هلبق ال
 :ءارسإلا) «ًاريغص ينايّبر اك امُهَمحْرا

 فاكلا

 :ةيآلا وحنو .يل امههتييرت ببسب :يأ ("

 (1548 :ةرقبلا) «مكاده امك هوركذاو)
 .مكل هتياده ببسب هوركذا :يأ

 وحن .ةدئاز فاكلا نوكتو ,ديكوتلا - ”

 :ىروشلا) «ءيش هلثمك ّسيل» :ةيآلا
 ىلع ينبم صقان ضام لعف :«سيل») ١(

 هينك فروع فاكلا هتلكك# طفت متفلا

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز رجو

 بوصتم الظفلا نورت متسا :«ةلكفر» :تارعالا

 ريمض ءاهلاو .«سيل» ربخ هنأ ىلع 7

 فاضم رج لح يف رسكلا ىلع بم لصتم
 ةمضلاب عوفرم «سيل» مسا :«ءيش» .هيلإ

 .(ةرهاظلا

 .ردان وهو .(ىلع ىنعب) ءالعتسالا - [

 ؟نكصا فيك :لئس امدنع .ةبؤر لوقك

 .ريخ ىلع :يأ .«ريخك» :لاقف

 فاكلا دعب «ام» دازت دق :ةظوحلم

 «ردبلا امك َتنأ» وحن ءاهلمع لطبتف
 يف حتفلا ىلع نبم لصفنم ريمض :«تنأ»)

 06ه



 (فاكلا)

 هيبشت فرح فاكلا :«اك» .ًأدتبم عفر لح

 ال حتفلا ىلع نبم .لمعلا نع فوفكم ٌرجو
 دئاز فرح :«ام» .بارعإلا نم هل لح

 نم هل لحن ال نوكسلا ىلع ينبم فاكو

 ةمضلاب عوفرم ربخ :«ردبلا» .بارعإلا

 نب ورمع لوقك ,ًاليلق رجع دقو .(ةرهاظلا

 :ينادمطلا ةقاّرب

 أ لير انالإت رصنو
 مرابج :ةنيلع“ موريس: نياننلا" ينك
 :ةدئازلا ةّراجلا فاكلا - ب
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّىنبم فرح

 نود ظفللا رجيو .ديكوتلا ديفي بارعإلا
 «ءيش هلثمك سيل :ةيآلا وحن .لحملا
 رظناو .ءيش هلثم سيل :يأ ١١( :ىروشلا)

 فاكلل ثلاثلا ىنعملا يف ةيآلا هذه بارعإ

 .ةدئازلا ريغ ةراجلا

 :ةيمسالا فاكلا - ج

 نإ اهبارعإ برعتو ,2لثم :ىنعب مسا
 مسالا ىلإ ةفاضإلا مزالتو ءاهناكم تعضو

 «مهنع وفعلاك ٌرارحألا لتق ام» :وحن
 يف حتفلا ىلع بم مسا فاكلا :«وفعلاك»)

 :«وفعلا» .فاضم وهو .2لعاف عفر لح

 وحنو .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي هيلإ فاضم
 :رعاشلا لوق

 هئادم اما ةقورحفلات# ١ ل
 و

 ليمجف ههجو امأو ولحف

 ده

 ينبم مسأ فاكلا :«فورعملاك»

 وهو .هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع
 رورجم هيلإ فاضم :«فورعملا» .فاضم

 نك كود نم» :وحنو ٠ .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 ىلع ينبم مسأ فاكلا :«نمك») ل

 مسا :((نمل) .ادتبملا ريخ عفر لحم يف حتفلا

 رسج لحم يف نوكسلا ىلع ّينبم لوصوم
 .(ةفاضإلاب

 :باطخلا فاك - د

 ل هعم فرصتتو .ةراشالا مس ا-١

 كاد بطاخملل حتفتف .ءريمضلا فاك

 ةمالع اهم لصتتو .«كاذ» ةبطاخملل رسكتو

 .نكاذ 0 ءاكاذ 6 ع هيلا

 .كتازغالا نم هل لحم هل رخآلا

 ,كايإ» :وحن .لصفنملا ريمضلا - ١

 أءزج انه نوكتو «نكايإ ,مكايإ ءاكايإ .كايإ

 031 رعت الف ةملكلا نم

 :وخحت .لاعفألا ءاسأ ضعي -"“

 ةملكلا نم اءزج انه نوكتو .«كديور»

 .برعت الف ءاضيأ

 :ةيالا وحن ,ينربخأ : ىنعمب «تيأرأ» ب

 يه «ايإ» نأ ىأر نم مهنمو .عئاشلا يأرلا وه اذه )١(

 نأ ىلإ بهذ نم مهنمو .باطخ فرح فاكلاو .ريمضلا

 ريمض فاكلاو .ةفاضإلاو بصنلل لل مزالم مسا يه «ايإ»

 .هيلإ ليغ يأرلا اذهو .لصتم ّرِج



 «ِلَع تئّرك يذلا اذه كتيأرأ»
 ماهفتسالل ةزمهلا :«كتيارا») (17 :ءارسإلا)

 هل لح ال حتفلا ىلع ينبم فرح يراكنإلا
 ىلع ىنبم ضام لعف :«ىأر» .بارعإلا نم

 ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا
 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ديكوتت باطخ فرح فاكلاو .لعاف
 هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم (ءاتلا) ريمضلا
 ىلع ينبم ةراشإ مسا «اذه» .بارعإلا نم

 لعفلل لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
 :هريدقت .فوذحم يناثلا هب لوعفملاو .«ىأر»

 لعفلا ةزمه قدح دقو ,(...هعركت وأ هليضفت

 6 :حبصتف .«تيأرأ» يف

 :ةيريمضلا فاكلا -

 تفي حتفي .درفملا بطاخملل ؤراب ريمض

 :نوكتو ,ثنؤملل رسكيو ,ركذملل

 تلصتا اذإ .هب لوعفم بصن لحم ين- ١
 .«كئافاك» :وحن .2لعفلاب

 تلصتا اذإ .هيلإ فاضم رج لح يف - ؟
 .«نيمث كباتك» :وحن .مسالاب

 ٌباتكلا ٌتلسرأ» :وحن .رجلا فرح اهب لصتا
 .«كيلإ

 ءاعاوخأو «نإ» مسأ بصن لحم ىف - ؛

 .«ءاجش كنإ» :وحن .اهب تلصتا اذإ

 ناك ام انئاك

 :ناك ام انئاك

 ام ًانئاك ّلقحلا يرتشأس» :وحن يف برعت

 :نيهجوب «ناك

 «ناك» نم لعاف مسا) «انئاك» - ١
 «ام» .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح (ةماتلا

 لالخ ال نوكتلا لع قع ئردنعم كرخ
 ينبم مات ضام لعف :«ناك» .بارعإلا نم

 ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو .حتفلا ىلع
 «ناك ام: نم. لوؤلا ندشملاو وع ءدريدقت

 .«انئاك» لعاف عفر لح يف هنوك :يأ

 «ناك» نم لعاف مسا) ًانئاك - ؟
 :ةزهاطلا ةكينفلاب ةيوضخ لاح :(ةضقاتلا

 وهلا :هزيدقت راو هيف رتكسم زين اهمشاز

 د نوكسلا ل ويب لضرب سنا هلم
 ٍضام لعف :«ناك» .«أنئاك» ريخ بصن لح
 ريت اهدساو علا لغ قيم لصقات
 انف: لإ  درعي هوه. :هريدقت ازاوج هيف راس
 يذلا لقحلا ًانئاك :ريدقتلاو فوذحم اهربخو

 اهل لح ال اهُيَلومعمو «ناك» ةلمجو .هاّيإ وه
 .لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا نم

 ةرابعلا ف «أنئاك» برعت .ةظوخلم

 ,لم اك ةفرعملا دعب الاح «ناك ام ًانئاك»
 القح يرتشأس» :وحن .ةركنلا دعب اتعنو
 .«ناك ام ًانئاك

 هى”



 ناك نم ًانئاك

 :ناك ْنَم ًانئاك

 :رظنا .«ناك ام ًانئاك» بارعإ برعت

 ٍنئاك مرجم نع شتفأس» :وحن ,ناك ام ًانئاك
 .«هدشُوإل ناك نم

 : داك

 لدت يتلا .ةبراقملا لاعفأ نم صقان لعف
 بصتنتو أدتبملا عفرت ,ربخلا عوقو برق ىلع
 ةلمج نوكي نأ اهربخ يف طرتشُيو .ربخلا

 عفار عراضم لعف ىلع ةليعشي

 وخلا! ههنأ» نم ابلاغ درج اهمسا ريمضل

 صقان ضام لعف :«داك») 0 ٌديز داك»

 عوفرم «داك» مسا :«ذيز» .حتفلا ىلع ينبم

 عراضم لعف :«بسريإ» .ةرهاظلا ةمضلاب

 رتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 يف «بسري» ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف

 :وحن ءاهب نرتقم وأ .(«داك» ربخ بصن لح

 لعف :«داك») «ارفك نوكي نأ ٌرقفلا داك»

 مسا :«رقفلا» .حتفلا ىلع بم" صقان ضام

 فرح :«نأ» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «داك»

 :اًرش طبأت لوق 3 در اهربخ ءيحب دش دقو )١(

 ايئآ ثدك امو مهف ىلإ ُثْبئاَق

 رفضت يهو اهتقراف اهلثم مكو
 .داع :ىنعمب «بآ» نم لعاف مسا :انا ةلتف مسا :مهف

 .يرابخأ لع فهلتت :رفصت

 ىلع ّينبم لابقتساو بصنو يردصم

 :«نوكي» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ةععلاب بوصنم صقان عراضم لعف

 ازاوج هيف رتتسم ريمض همساو .ةرهاظلا

 بوصنم «نوكي» رح :«ًارفك» .وه

 نآ» نم '"!لٌّوؤملا ردصملاو ,ةرهاظلا ةحتفلاب

 بصن لح يف ءرفك بحاص :يأ «أرفك نوكي
 .ًاعراضمو اقام نفاق لدعتو ناك نع

 ريثك لوق وحن " 'ار دقو ,لعاف مسأو

 :ةرع

 لاو ماجرلا موسي نيسأ توتا

 رفاق اننا يتلا نهَرل انه

 ريعض ىلإ «داك» 0 اذإ :ةظوحلم

 5 .بطاخملل وأ ملكتملل كرِحَتم عفر

 ردت كلو هضلا اهناك قت احيعلاونلا
 50 ءاقدك ءاندك ءانّدك تدك :تذك»

 :هريدقت

 :اهتاوخأو داك

 ةصقان ةخسان لاعفأ ىه :اهفيرعت - ١

 عفرتف ءعراضم لعف هربخ أدتبم ىلع لخدت
 سا د .م

 .رخلا بصنتو اهمسا ىمسيو مسالا

 ربتعيو .لاثملا اذه لثم يف ًاردصم لوي ال نم مهنم (1)

 .ريخ عفر لح يف اهدعب امو «ْنأ» نأ
 .«ةداكم» وأ .هداكم» وأ «دّرك» اهردصم (")

 .«داك» نم لعاف مسا :«دئاك» .عضوم مسا :ماجّرلا (4)

 .هيف دهاش الو دياك باوصلا ليقو

 هم



 رميت ٌرطملا داك» وحن .اهريخ ئدش 3

 ةنالع اعاوخأو. ة«داكد :اهعانسقأ ت7

 :ماسقأ

 رق لدغ لدتو: ةيراقلا :لاعفأ 2[

 ,كشوأو .داك :ةثالث يهو .ربخلا عوقو

 ٍ .بركو
 ءاجر ىلع لدتو .ءاجّرلا لاعفأ - ب

 «ىرحو ىسع :اضيأ ةثالث يهو .ربخلا عوقو

 .قلولخاو
 عورشلا ىلع لدتو ,عورشلا لاعفأ - ج

 ءأشنأ» :اهّمهَأ ,ةريثك اهاعفأو .لمعلا ىف

 ,ماق .ذخأ ,لعج .أدتبا .أدب ,قفط .قلع

 ...ىرنا

 ةغيص لاعفألا هذه مزالت :اهغّيص - “
 درو نيذللا «داك»و «كشوأ» الإ .يضاملا

 اهتيز ٌداكيط :ةيآلا وحن .عراضملا اههنم
 (90 :رونلا) ران ””َسْك مل ولو ٌءيضي

 لزني نأ كشوي» :ثيدحلا يف ءاج ام وحنو

 .«الدع ع مي رم نب ىسيع مكيف

 ربخ ىف عر :اهريخ طورش - غ

 :طورش ةثالث اهتاوخأو «داك»
 نا اذ (١”اعراضم العف نوكي نأ - أ

 اله :ةيآلا وحن ءاهمسا ىلإ دوعي ريمض

 ةلوضاب هلم اعارخاو «داك» ريخ نوكي نأ زوجي ال )١(

 .ذاش كلذل ًافالخ درو امو .ةّيمسا ةلمج الو

 اهتاوخأو داك

 .(78 :ءاسنلا) «ًاثيدح نوهقفي نوداكي

 دعب ةصاخبو) رهاظ مسا ىلإ دنسي نأ زوجيو

 بهذي نأ ضيرملا ىسع» :وحن .(«ىسع»
 ير

 نأ روجيو ءاهنع ًارخأتم نوكي نأ - ب
 أدبي داكي» :وحن ءاهمسا نيبو اهنيب طسوتي

 ,ملع اذإ ريخلا فذحي نأ زوجي ابك .«بيشلا
 داك» :ريدقتلاو «ّداك هنكلو لعف ام» :وحن

 لف
 دعب ءاج اذإ «نأ» ب نرتقي نأ - ج

 .«قلولخا»و «ىرح»

 نارتقا ثيح نم اهماسقأ - 4
 :«نأ» ب اهربخ

 اهربخ نارتقا ثيح نم .اهتاوخأو «داك»

 :ماسقأ ةثالث .همدعو «نأ» ب

 ءاهب هربخ نرتقي نأ بجي مسق -أ

 قلولخا» وحن .«قلولخاو ىرح» لمشيو
 .2"”«رمهني نأ رطملا 7" ١«

 مسا «رطملا» ...ينبم صقان ضام لعف «قلولخا» (1)

 بصنو يردصم فرح «نأ» .ةمضلاب عوفرم «قلولخا»

 هلعافو .ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف «رمهني» ..ينبم

 نأ» نم لوؤملا ردصملاو .وه :هريدقت ازاوج رقتسم ريمض
 قلولخا» ريدقتلاو .«قلولخا» ربخ بصن لح يف «رمهني

 بصن فرح «نأ» ٌبرعُي نم ةاحنلا نمو .«أرمهنم ٌرطملا

 ردصملا ال .ربخلا يه «نأ» دعب ةلمجلا نوكتف .كباس ريغ

 ولو يأرلا اذه ديؤن نحنو .لعفلاو «نأ» نم كوبسملا
 .عبتم ريغ ناك

 نهب



 ةفاك

 وهو ءاهنم درجتي نأ بجي مسق - ب

 .حورشلا لاعفأ

 زوجي يأ .ناهجولا هيف زوجي مسق - ج

 لمشيو ءايتم ةدرخو: «نآد د. ةرتخ نارتقا

 (كشوأ .برك .داك) ةبراقملا لاعفأ

 «برك»و «داك» يف رثكألا نكلو .«ىسع»و

 «ىسع» يفو ءاهنم امهربخ درجتي نأ

 :ةيآلا :وحن ءاهب امهربخ نرتقي نأ «كشوأ»و

 .(8 :ءارسإلا) «مكمجري نأ مكبر ىسع»

 لعف لك صئاصخ رظنا :ةظوحلم - 5

 .هتدام يف ةيراقملا لاعفأ نم

 ه
 :ةفاك

 :وحن يف ةحتفلاب ةيوصنم لاح برعت
 :ةيالا وحنو ,اعيج :يأ «ةفاك بالطلا حجن»

 مكنولتاقي ابك ةفاك نيكرشملا اولتاقو»
 امو# :ةيآلاو ,(51 :ةبوتلا) «ةفاك

 «ًاريذنو ًاريشب سانلل ٌةفاك الإ كانلسرأ
 «لأ» لوخد نوّيوحنلا عنو .(18 :أبس)

 نب رمع نكل .اهتفاضإو .اهيلع فيرعتلا

 دق» :هلوق يف .ةفاضم اهلمعتسا باطخلا

 نيملسملا ةفاك ىلع ةلكاك ينب لآل تلعج
 كلذك ««ازيربإ ًابهذ لاقثم يتئم ماع لكل

 .اهيلع «لأ» لوخد ىلع يدايزوريفلا صن

 :ناك
 :يتأت

 أدتبملا عفرُي .اضعان  ايطان ”العف»ت5

 يف هربخب همسا فاصتا ديفيو .ربخلا بصنيو

 .«أدهتجم ٌديز ناك» :وحن .7يضاملا نمزلا
 .قباسلا لثملاك ًايضام «ناك» لمعتو
 ("”هاّيغب كَأ ٌلو» :ةيآلا وحن ًاعراضمو

 نوكسلاب موزجم صقان عراضم لعف :«كأ»)
 ريمض همساو .ةفوذحملا نونلا ىلع رذدقملا

 ريخ :«ايغب» .انأ :هريدقت ايوحو هيف راتسم

 أرمأو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم :«كأد

 ءارسإلا) «ةراجح اونوك ُلقَوط :ةيآلاك
 ىلع ىنيم صقان رمأ لعف :«اونوك») (

 واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتال نونلا فذح

 «اونوك» ربخ :«ةراجح» «اونوك» مسا

 لوقك ًاردصمو .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 :رعاشلا

 ىفلا هموق يف داس ملخو لد

 :ةيآالا وحن .مئادلا فاصتالا ةنيرقلا عم ديفت دقو )١(

 ىنعم وأ .(17 :نارمع لآ) «ًايكح ًايلع هلا ناكو»

 .(87 :دوه) «تنيقّرغملا نم ناكف» :ةيآلا وحن .راص

 ةلاح يف «نكأ» نون فذح ظحاليو ٠٠, :ميرم (1)

 .ًاموزجم لعفلا نوكي نأ نود نونلا فذحت دقو .مزجلا
 عقي الأ نونلا فذح طرشو .ةّيرعشلا ةرورضلا يف كلذو

 ريمض الو (ةّيرعشلا ةرورضلا يف لإ) لصو ةزمه اهدعب

 .اهيلع فقوي الأو ءبصن

6*٠ 



 ناك

 ٌريسي كيلع ٌهاَيِإ كثوكو
 ةمضلاب عوفرم أدتبم :«كتوك»)

 ريمض فاكلاو .فاضم وهو .ةرهاظلا

 وهو .هيلإ فاضم ٌرج لح يف بم لصتم

 لصفنم ريمض :«هايإ» .«نوك» .ردصملا مسأ

 .«كنوك» ربخ بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 نوكسلا ىلع ينبم رج فرح :ىلع :«كيلع»

 ربخلاب قّلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال
 ىلع يىنبم لصتم ريمض فاكلاو .«ريسي»

 :«ريسي» .ربجلا فرحب رج لحم يف حتفلا
 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «كنوك» أدتبملا ربخ

 .لعاف مسا يهو ,.«ناك» لمعتو .هرخآ ف

 عاطل لوقك
 ًانئاك ةشاشبلا ئدبي نم ُُك امو

 ادجنم كَل هفلت مل اذإ كاخأ

 بوصنم ةيراتملا «ام» ربخ :«انئاك»)

 هيف رتتسم ريمض اهمساو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 «انئاك» راخ :«كاخأ» .وه :هريدقت ازاوج

 :ةعنلا ءاسألا نمددنأل كلألاب :تونصتم

 .(ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع
 اى و 1 8

 ناك» :وحن .ءادرفم «ناك» ربخ ىنايو

 ناك» :وحن .ةمشأ ةلمحو .«اليح سفقطلا

 ةلمق 1 هراحتمالاب .ةرضكمت ةطهذأ :ناثبل

 مرتحي د ناك» :وحن .عراضم هلع

 نركثفم ضام اهلعف ةيلعف وأ لل

 ىلإ لَو دق ديز ناك» وحن ,«ذق» ب

 وحن .('0اهب نرتقم ريغ وأ .«يلبق ةسردملا
 «مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو# :ةيآلا
 .("0 ةماعنألا)

 اهنم ضّوعيو اهدحو «ناك» فذحت دقو
 كام 1 كنا داما دوعن < فتالا "هاف تن

 .رختفت لام اذ تنك نأل :ريدقتلاو «ٌرختفت

 «نإ» دعب كلذ رثكو ءاهمسا عم فزت دقو

 :رعاشلا لوق وحن .نيتيطرشلا «ول»و
 ف رطتملا رسهذنلا نيرا

 امولظم ْنِإو ًادبأ ًاملاظ نإ
 .امولظم تنك نإو ًاملاظ تنك نإ :يأ

 «نإ» دعب اهربخو اهمسا عم قدح دق انك

 :رعاشلا لوق وحن .نيتيطرشلا «ول»و

 نإو ىملساي :معلا ٌتانبتلاق

 ناووتلاب ءاسيدحتل ارق ناكك
 .هجوزتأ ايد ًأريقف ناك نإو :يأ

 :لصتو ا ثتدَح : ىنعمي اًمات العف - ؟

 «نانتلا ,ناكف ناقيدصلا .نقتلاو وجت
 ل ىلع ينبم مات ضام لعف :«ناكد»)

 ةمضلاب عوفرم «ناك» لعاف :«قانعلا»

 .(ةرهاظلا
 امموأ :نيطرشب ءاط لمع ال ةدئاز - ©”

 نيب اهعوقو امههيناثو .'"''يضاملا ظفلب اهئيحي

 نار اهريشت نركي :ايذنع كلذ نركي ام رثكأزت(١) .*
 .طرشلل
 نبا ليقع مأ لوق يف عراضملا ةغيصب اهئيجم دش دقو (1)
 :اهّدلو صقرت يهو بلاط يبأ

 ١ه



 اهتاوخأو ناك

 ٍ :اهعوقوك ,نيمزالتم نيءزج

 - ملعملا» :وحن .ربخلاو أدتبملا نيب -
 دئاز ضام لعف ؛«ناك») «رضاح - ناك

 الو مسا الو .هل لعاف ال حتفلا ىلع ّقبم

 ريش

 مل» :وحن .ءلعافلاو لعفلا نيب -

 ديز - ناك - لساكتي
 لوق وحن ,لعافلا بئانو لعفلا نيب -

 .«مهلثم - ناك - دوي م» :مهضعب

 ءاج» :وحن .لوصوملاو ةلصلا نيب -

 5 5 . .«ىنغي - ناك - ىذلا

 تررم» :وحن .فوصوملاو ةفصلا نيب -

 .«حيرج - ناك - يدنجب

 .بجعتلا «لعفأ»و ةيبجعتلا «ام» نيب -

 .«داعس لجأ ناك أم» :وحن

 :رعاشلا لوقك ,نيفطاعتملا نيب -

 انهروضي كاعبأ ترعة مل ف
 مالسإلاو - ناك - ةيلهاجلا يف 1

 :رعاشلا لوقك ,اهلعافو «معن» نيب -

 اهروزأ تانلا لاك ل

 لاتحملا ةيينش - ناك - مهل
 لوق وحن .رورجملاو راجلا نيب -

 -  :رعاشلا

 ىماست ركب يبأ ينْب دايح
 بارعلا ٍةموسملا - ناك - ىلع

 ٌليبن دجام نوكت تننأ ع

 ليلعب لاتبلا نم

 :اهتاوخأو ناك

 ةصقان ةخسان لاعفأ يه :اهفيرعت - ١

 لوألا عفرتف .ربخلاو أدتبملا ىلع لخدت

 تتناول ربخلا بصنتو .اهمسا سيو

 ,حبصأ .تاب ,لَظ .ناك :يهو اهربخ

 «ىتف حرب ءلاز .سيل .راص سبا عما

 ,لاحتسا .مجر ءضآ نوكت دقو .ماد ,كفنا

 .ّبلقنا ,حار ءادغ .لوحت .دترا .زاح .داع

 .اهلمع لمعتف «راص» ىعمع «لذبت

 نم اهتاوخأو «ناك» :اهماسقأ -

 ل ةثالث قاقتشالاو دومجلا ثيح
 2ءاقلظم فّرصتي ال دماج مسق - أ

 .«ماد»و ,«سيل»

 الف ءأصقان ًافّرصت فّرصتي مسق -
 ام» ,«لاز ام» :وهو .عراضملا الإ هنم قتشي

 .«كفنا ام» .«ءىتف ام» .«حرب

 ,لماك هبش افرصت فرصتي مسق - ج
 مساو ردصملاو رمألاو عراضملاو يضاملا ُهّلَف

 - حبصأ - ناك :ةعبس وهو .“لعافلا

 امو .راص - لظ - تاب - ىسمأ - ىحضأ

 عفريف ءاهلمع لمعي لاعفألا هذه نم فّرصت
 وجلا لازي ام» وحن .ربخلا بصنيو مسالا

 "ديت ٍسمأ»و «اليمج

 يف درت مل اهنإف تاقتشملا يقابو لوعفملا مسا امأ )١(

 .برعلا نم ءاحصفلا لابعتسا

 - فرح فذح ىلع ينبم صقان رمأ لعف « سمأ» (1)

 كح



 :تاظحالم - ”

 ادع ام ةّمات ةصقانلا لاعفألا حيصت -أ

 تفتكا اذإ (سيلا -لاز ام - ءىتف ام)

 حبصتخا اهيناعم ريغتت كلذ دنعو اهعوفرمب

 ىنعب «ٌلظ» حبصتو .«لصح» ىنعب «ناك»
 ,حابصلا يف 58 ىنعب «حبصأ»و .«ٌرمتسا»

 «راص»و .ىحضلا يف لخد ىنعب «ىحضا»و

 .,«لصفنا» ىنعب «كفنا»و .«لقتنا» ىنعم

 ,«يقب» ىنعمب «مأد»و ,«بهذ» ىنعمب «حرب»و

 ©"”«قانعلا تاكو: تافوحلا" :رقلاوت رهن

 نزعل نيح هللا ناحبسف# :ىلاعت هلوقكو

 نيح يأ ١7( :مورلا) «نوحبصت نيحو

 .ءاسملا يف نولخدت نيحو حابصلا يف نولخدت

 ,ةصقانلا لاعفألا يفنلا قبسي دق - ب

 اهربخ ىلع ةدئازلا ءابلا لوخد ذئنيح رثكيف

 «ءىتف ام»دو «لاز ام» ادع ام) يفنلا ديكأتل

 ام» :وحن .(«ماد ام»و «حرب ام»و «كفنا ام»و
 00 تع

 ةلمح ةصقانلا لاعفألا ربخ عقو اذإ -

 .ًاعراضم اهلعف نوكي نأ رثكألاف .ةّيلعف

 ريد ايون هيف ناعم نيم حلاو .هرخآ نم ةلعلا -

 ..بوصنم « سمأ» رخ ادهنحي ا

 «ناك» لعاف «قانعلا» ..ينبم ضام لعف «ناك» )١(

 :ةمضلاب عوفرم

 «ناك» ربخ :«لمهم» .دئاز ٌرج فرح ءابلا :«لمهمب» (؟)

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةرثقملا ةحتفلاب بوصنم
 .دئازلا ٌرجلا فرح ةكرحب

 اهتاوخأو ناك

 ايضام ءيجي دقو را ٌرطملا لاز ام» :وحن

 .ىحضأو تاو ناك» دعب 50 ب نر

 .20راضو ,تابو ,لظو

 نأ ةصقانلا لاعفألا مسا يف لصألا - د
 نكل , ايل هدعب ءىجي مث .ةرشابم اهيلي

 ريخلا 0 .انايحأ يكمل دق رمألا اذه

 1 زوجيو .(غ/ .مورلا) «نينمؤملا ّرصن

 لإ ) اننا اهمسا» لعوب ةهدلع :.نيخلا :مدتي
 «ام» وأ ةيفانلا «أم» هلوأ يف ناك امو «سيل»

 زوجي اى .«رطملا ناك اريزغ» :وحن (ةيردصملا

 :فارعألا) '”4نوملظي اوناك مهسفنأو»

 .( ١اى/ال

 ف صقان لعف لك صئاصخ رظنا - ه

 .هتدام

 ناك» :وحن .اهنم «ىحضأ»و «ناك» ريخ درجت زوجو ةنف]

 .«هسرد فرع ٌديملتلا ىحضأ»و «داجأ رعاشلا

 ميدقتلا يف اهريخو لاعفألا هذه مسا ماكحأ نإ (4)
 ًادتبم لصألا يف اهنأل .هربخو أدتبملا مكحك ريخأتلاو

 .ريخو

 «مهازو .بوصنم «نوملظي» ل هب لوعفم «مهسفنأ» (0)

 ضام لعف «اوناك» .ةفاضإلاب رج لح يف لصتم ريمض

 راولاو .ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ىنبم صقان

 .«ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع يىنبم لصتم ريمض

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف «نوملظي»

 نوكسلا ىلع ّنبم لصتم ريمض واولاو ,ةسمخلا لاعفألا

 ريخ بصن لحم يف «نوملظي» ةلمجو ,لعاف عفر لح يف

 .«نأك»

 ه8



 نأك

 يل

 :ناك

 ديكوتلا ديفي لعفلاب هّبشم .فرح

 ءأدتبملا بصني .بيرقتلاو نظلاو .هيبشتلاو

 صر#ك < ع

 .«دسا اديز ناك» :وحن .ربخلا عفريو

 هع

 :ناك

 يف '''اهلمع لمعتو .«نأك» نم ةففخم
 تابنإ زوجيو .ربخلا عفرو أدتبملا بصن
 ءاهمسا

 هبشم فرح :«ناكد) 1 بلح ًءاشر هيديرو

 نوكسلا ىلع ينبم (ُنأك نم ةففخم) لعفلاب
 مسا :«هيديرو» .بارعإلا نم هل لحم ال

 .فاضم وهو ,ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم «نأك»

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاطاو
 عوفرم «نأك» ربخ :«ءاشر» .هيلإ فاضم رج

 عوفرم تعن :ةاحلخو .ةرهاظلا ةمضلاب

 انهو ءاهمسا قدح ةروضو: (ةرهاظلا ةمفلاب

 ىلإ جتحي مل ,ةّيمسا ةلمج ربخلا ناك اذإ
 :رعاشلا لوقك ءلصاف
 نوللا قرشم ٍهجوو

 نا ا هايدث نأك

 تاك :ةيؤر لوق وحن ,اهريخ ,دارفإو

 .اهتولمهي نيّيفوكلا نأ الإ )١(
 .ةبقرلا يقرع نيديرولاب رعاشلا دصقي (؟)

 .فيللا :بلخلا .لبحلا :ءاشرلا

 ةيمسالا ةلمجلاو .فوذحم نأشلا ريمض «نأك» مسا (1)

 .«نأك» ربخ عفر لح يف «ناقح هايدث»

 ,فرصتم اهلعف ةيلعف ةلمج ناك ن

 وش .ًاباجإ «دق»و .ايفن 00 ا

 سس م ناك ًاريقح اهانلعجف+» :ةيآلا

 7 0 وحنو 0006

 ه١ دق 3 5 ب

ًٍ 

 :امئاك

 ,لمعلا نع ةفوفكملا هناك و ةيكرم

 : ,ةفاكلا ةدئازلا «ام»و

 فوفكم ديكوتو هيبشت فرح :نأك :«امتأك»)

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّينبم لمعلا نع
 ينبم فاكو .دئاز فرح :«ام» .بارعإلا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم «ديز» .نوكسلا ىلع

 ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :«دسأ» .ةرهاظلا

 لمجلاب صتخت ال :«امنأك»و .(ةرهاظلا

 ,ةيلعفلا ةلمجلا ىلع لخدت لب .ةيمسالا

 امتأك» :ةبآلا وحن .«نأك» فالخب
 .(3 :لافنألا «توملا ىلإ نوقاسُي

 «دسأ دي امئأك» :وحن

 :نوناك

 ةينايرسلا ةنسلا نم ريخألا رهشلا مس

 ةلمجو .فوذحم نأشلا ريمض «نأك» مسا .58 :سنوي (4)

 ,«نأك ريخ عفر لح يف «سمألاب نفت مل»
 .اهران :برحلا ىظل .كنفيخي ال :كنلوهي ال (5)

 دق» ةلمجو .فوذحم نأشلا ريمض «نأك» مسا .لزن :مأ

 .اهربخ عفر لح يف املأ

 5غ:



 نوناك) اهنم لوألا وأ .(لوألا نوناك)

 .ةمجفلاو ةيملغلل “فريفلا نم عونمم .(يناثلا

 .عوبسأ رظنا .«عوبسأ» بارعإ 550

 :كب ينأك
 قلع نوب كاب يفأك» :وحن يف 57

 ,ءبصنو هيبشت فرح «نأك» :يلاتلا وحنلا
 .دئاز فرح ءابلا «كب» .دئاز فرح ءايلاو

 بصن لحم يف بم لصتم ريمض فاكلاو
 عوفرم «نأك» ريخ «رورسم» .«ْنأك» مسا
 .ةمضلاب

 ها وأ

 «ٌيأدو هيبشتلا فاك نم بكرم مس

 كلذل .نونلاب اهيلع فقولا زوجي .ةنونملا
 ىنعم ديفتو .نونلاب فحصملا يف تمسر
 :اذإ أدتبم برعتو ١١ ةيربخلا «مك»

 نيأك» :وحن .مزال.لعف اهدعب قأ - ١

 ءاشنإل مسا :«نيأك») «تام ٍميظع نم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم .ريثكتلا
 ىلع يىنبم دئاز رج :فرح :«نم» .ًأدتبم

 :« ميظع» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ديف ادنأ قع الخ: يرضتن أطقل زور بلا

5 
 -- 165 دل

 ماهبإلا يف اهقفاوت ابك ريثكتلا اهلثم ديفت يهف (!)
 .ريدصتلا موزلو .ءانبلاو .زييمتلا ىلإ راقتفالاو

 ْنّياَك وأ ّيأك

 ىلع بم ضام لعف :«تام» .«نيأك»

 ازاوج هيف رقتسم ريمض هلعافو .حتفلا
 ربخ عفر لح يف «تام» ةلمجو .وه :هريدقت

 .ادتبملا

 هل رعفم و رقما دم ادت اه تاع

 .«هموق هركنأ يبن نم ْنيأك» :وحن
 وحن هرورجيو ٌراج اهدعب ءاج - *
 نم ٌنياك») «ءامسلا يف ةمجن 3 0

 يف «ميظع نم نياك بارعإ رعت :ةةمعت

 ىلع ينبم رج فرح :«يف» .ىلوألا ةلاحلا
 قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 مسأ :«ءامسلا» .دوجوم :هريدقت فوذحم ربخب

 :(ةرهاظلا ةرسكلاب رورجب

 كدق اهدت أ اد دهب ةالوققم برعتو

 :رعاشلا لوق وحن ةلوعقم فوتدي لا دمتي
 (”نياك "< © 2 ٍِ

 و ّء و2 و

 ملكتلا يف هَصقن وا ةتدايز

 ىلع نيم ريكتلا ءاشنإلا ا :«ٌنياك»)

 مّدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 عوفرم عراضم لعف :«ىرت» .«ىرت» لعفلل
 هلعافر..ندعتلل كالا ىلع ةزدنم" ةمضت

 بجمم كل تماص نم ىرت

 10 :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمص

 :ةظوحلم
 .٠ 05 و

 نأ نوذ «يأك» يف هدئازلا ءابلا دارت دق

 .«ىرت ْنِئاكو» :اضيأ ىوريو (1)

0: 



 م2

 نوبك

 ال اهريخ نب «يأك» صتختو .اهمكح ريغت

 هسا هلع هلو اورقن نركب

 وت

 :نوبك

 تأ هيلا رأ ةسنكلا يهو 0

 .ءايلاب و 55

 :رظنا .اهبارعإ برعتو .«عمج» ماكحأ اه

 .عمج

 :ءاعتك

 .ابارعإ 5 ,.«ءاعمج» ماكحأ اه

 :ءانح :رظنا

 :ةرثكلا

 .«ريسكتلا عمج» يف ةرثكلا عمج :رظنا

 ل

 :امرثك

 نع فوفكملا لعفلا نم بكرم ظفل
 ,لعف الإ هيلي الو ,ةفاكلا «ام»و 1 لمعلا

 لعف راكد «دهتجملا ٌءىفاكأ امّرُتك» :وحن

 لمعلا نع فوفكم حتفلا ىلع ينبم ضام

 ٌفاكو دئاز فرح «ام» .(هل لعاف ال يأ)
 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«قاكأ»
 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 بوصنم هب لوعفم :«دهتجملا» .انأ :هريدقت
 .ةرهاظلا ةحتفلاب

2 2 

 .ًاريثك
 ,هيف الون وأ .ًاقلطم الوعفم 57

 وحن .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوضتم ىنعملا بسح

 هللا اوركذاو# :ةيآلا وحنو ,هأريثك ٌتلمع»
 «ام» اهقحلت دقو ٠١(. :ةعمجلا) «ًاريثك

 ىلإ بهذأ تنك ام ًريثك» :وحن ,ةدئازلا

 .هيف الوعفم برعتف «حبسملا

 . خك خك وأ .خك مك وأ .خك خك
 خك وأ .خك خك وأ .خك 6

 لاقيو .هعدرو يبصلا رجزل توص 0

 'ال رخآلا ةكرح ىلع بم .ًأاضيأ رّذقتلا دنع

 لكأ» :ثيدحلا وحن .بارعإلا نم هل ّلح
 لاقف ِةَقّدَصلا رق نم ةرمث نيسحلا وأ ُنَسَحلا

 .«خك خك :مالّسلاو ٌةالصلا هيلع يبنلا هل
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 *«ازك

 :وحن .دودعملا نع هب ىتكُي مهبم ظفل
 لاق وحن :قيدتلا نح رأ فالعم اذ انف
 لمع» :وحن .لمعلا نع وأ .«اذك ُّلعملا
 وأ ,عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم .«اذك

 ,ةلمجلا يف اهعقوم بسح .ٌَرِج وأ .بصن

 ,لعاف عفر لحم يف .لوألا لاثملا يف ,يهف
 بصن لح يف .ثلاثلاو يناثلا :نيلاثملا يفو

 ف «أبلاط اذكب 5 :وحن يفو .هب لوعفم

 قأي يذلا مسالاو .رجلا فرحب رج لح

 راك دقزب نينيق هللا لع نضل اعدك

 .«اذكو اذك هل لاق» :وحن .فطعلاب

 :باَذَك
 .اهبارعإ برعتو ,«ُبابخ» ماكحأ ا

 :ةَماَرك

 اًبح» ةروهشملا ةرابعلا يف ءبرعت

 :هريدقت فوذح لعفل ًاقلطم 00 ,«ةماركو

 .كمركأ

 :َبَرك
 م ةيراقملا لاعفأ نم صقان .ضام لعف

 و

 نورك

 بصنيو أدتبملا عفري ,يضاملا ريغ هنم دري

 اهنارتقا زوجي .ةيلعف ةلمج هربخ ,ربخلا
 وحن .اهنم هدرجت رثكألاو .همدعو هنأ ب

 :رعاشلا لوق

 ترد ءاوجخ نم باتل برك

 ديا :ءاضوحلا لاحت نيج

 سلا شاب لتعاون
 «برك» مسا :«بلقلا» .رهاظلا حتفلا ىلع

 رج فرخ «ْنم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم
 رورجي مسا :«هاوج» .«بوذي» لعفلاب قلعتم

 وهو .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب

 مضلا ىلع ّقبم لصتم ريمض ءاهلاو ,فاضم
 لعف :«بوذي» .هيلإ فاضم رج لحم يف

 هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 .(...«برك» ربخ بصن لحم يف «بوذي»

 2 ى.

 :اهرك
 :وحن يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 ا ةسردملا ىلإ دي ًءاج»

0 

 :نورك

 مسأ ءريدتسم مسج لك يهو ,ةرك عمج

 وهو هروح عمج :ةروازحلا .نجرحدي :نيدهدي )١(

 .ّيوقلا مالفلا

 هغا/



 اسك

 نب ورمع لوق وحن .ءايلاب 86 بصنيو

 م

 يِدُْهَدي امك سوؤرلا نيدهذي

 (؟)انيركلا انذيأي ةروارح

 ءايلاب بوصنم «يدهدي» لعفلل هب لوعفم

 فلألاو .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل
 .(قالطإلل

 اسك

 امههلصأ سيل نيلوعفم بصني ضام لعف
 هل .«ابوث ريقفلا لي اًسك» :وحن ,اربخو أدتبم

 .ىطعأ :رظنا .«ىطعأ» ماكحأ

 :رسكلا
 ءاهب كيرحتلا وأ .ةرسكلاب قطنلا وه

 .ةرسكلا :عجار

 :«نإ» ةزمه رسك

 5 مقرلا ءاماوكاوا نإ ولا

 :ةريسكلا

 فورا شعل تاج ةيذلط نوت

 :يف مساللو

 نم ةغل يف «هيو» ب موتخملا ملعلا - ١
 «روهشم ماع هيوبيس» :وحن .هينبي

 لحم يف رسكلا ىلع ّيبم مسا :«هيوبيس»)
 ش .(أدتبم عفر

 نزو ىلع يذلا لعفلا مسا - ؟

 ,لزنا :ىنعب «بارض . لازن» وحن .«لاعف»

 لع ريع رمأ لف عسا هدرز ترا
 ار هيف رتتسم ريمض هلعافو .رسكلا

 .(تنآ :ةريدقت

 :وحن .ىئنألل ًايلع «لاعفق» نزو - '"
 .« ماطق , ماذح»

 ءادنلا يف مدختسملا «.لاعف» نزو - ؛

 (ةثيبخ اي :ىنعب) «ثابخ» وحن .ىئثنألا بسل
 :«ثابخ») (ةباذك أي :ىنعمي) «باذك»و

 لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينيم ىدانم
 .(فوذحملا ءادنلا لعفل هب

 قيما :رظنا .« سمأ» ةملك - 6

 ناك اذإ كلذو .مسالل رج ةمالع نوكتو
 نم عونمم ريغ ريسكت عمج وأ ادرفم

 نزلا هيف ل هيفا :ةيالعو كربلا
 :تانملعلا تيفاني رعت» ناحلا
 :ريدكلاب: عوفي ٍلوعفم :«تاملعملا»)

 .(ملاس ثنؤم عمج هنأ ةحتفلا نم اضوع
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 لمحو نواره رض نكي قدسيا ةكيرعلا
 :ةيلاتلا رومألا دحأ يف

 نك امس ةطاخملا فاك لادبإ كك
 .«كوبأ» يف « سوبأ»

 دنع ةبطاخملا فاك دعب نيس ةدايز - "

 .«كوبأ» يف «سكوبأ» :وحن .فقولا

 ,نيسلا ةدايز مث ٌءات فاكلا لادبإ - *

 .«كمأ» ف «ستمأ» :وحن

 سادص © م

 :ةشكشكلا

 لئابقلا ضعب اهب ترهتشا ةّيجل ةصاخ
 دحأ ف لثمتتو .(ركب ,رضم .ةعيبر) ةيبرعلا

 :ةيلاتلا رومألا

 هرعت" انس ةيطاسلا كفاك“ لادبإ ك3
 .«كمأ» يف « شمأ»

 :وحن .ةبطاخملا فاك دعب نيش ةدايز - ؟

 .«كمأ» يف « شكمأ»
 ةدايز مث ءات .ةبطاخملا فاك لادبإ -

 .«كمأ» يف «شتمأ» :وحن .نيشلا

 :فكلا

 فكك .لياعلا لَمَع لاطبإ.وحنلا يف .وه
 نع لعفلاب ' ةهبشملا فرخ هدتازلا «أم»

 52057 لف :لاعفًأالل انك .لمعلا

 م8 3
00 

 ةفك ةفك

 نع «ٌبر» فكو .لعافلا بلطت نع «لاط»و

 ::القدوو ,(8) اعاوتخلاو نإ :عجار .رجلا

 .«اعر»و .«املاط»و .«امرثك»و

 »ع

 :احافك

 :يأ «أحافك هتيقل» :كلوق يف برعت
 ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم الوعفم .ةهجاوم
 ًالاح اهبرعُي نم نييوحنلا نمو .ةرهاظلا

 .ةحتفلاب ةيوصنم

 يلاثملا ةغللا م ةينمضلا رمل

 .ءاطخأ نود

 يب مت <

 فك نع ةفك

 يف .لوألا ةفك رع ,ةهجاوم قعمب
 ةبوصنم الاح «ةفك نع ة هتلباق» :وحن

 سا ةيناثلا «ةفكر» رعت .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .ةرهاظلا ةرسكلاب ارورحي

 :يأ) 5-5 3 هيكل :وحن يف 52
 لحم يف نيءزجلا حتف ىلع اينبم امسا (ةهجاوم 00 : ١
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 .لاح بصن

 2 «ي 2

 .اهبارعإ رع .«ةفك نع فك« ىنعم اه

 .ةفك نع 5 :رظنا

 س م

 اذإ كلذو ءسنجلا قارغتسال 2008

 ,«ميرك ينانبل لك» :وحن .ةركن ىلإ تفيضأ
 ىلإ تفيضأ اذإ كلذو .سنجلا دارفأ وأ
 :ٌبرعت .«بالطلا لك ٌتأنه» :وحن .ةفرعم

 وأ ًاعوفرم ,مومعلا ديفي ًاديكوت ١-

 اذإ كلذو ذكأملا .تينخ ارورحت وأ ًابوصنم
 وحن .دكؤملا ىلإ عجار ريمض ىلإ ٌتفيضأ
 :رجحلا) < مهلك ةكئالملا َدجَسَفل :ةيآلا

 ةمضلاب عوفرم ديكوت :ةديلكالا )0

 لصتم ريمض «مه» .فاضم وهو .ةرهاظلا

 ,(هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 نبا بهذم ىلع - دكؤملا ظفل ىلإ وأ
 :ةعيبر يبَأ نب رمع لوق وحن - كلام

 مكركذب ىزجأ ول ِكتركذ دق مك
 (")رمقلاب .سانلا لك سانلا ةّبشأ اي

 4 و

 تفيضا اذإ كلذو .لابكلا ديفُي اتعن - ١

 لك ٌُباَلطلا ٌحجن» :وحن .رهاظ معنا لإ
 .«بالطلا

 ىلإ ٌتفيضأ اذإ كلذو .ًاقلطم ًالوعفم -
 اوليمت الف» :ةيآلا وحن .اهلبق لعفلا ردصم
 .(179 :ءاسنلا) «ليملا لك

 :وحن ةلمجلا نم اهعقوم بسح - ,
 أدتبم :«لك») «نوحجان بالطلا لك»

 لك حجن» :وحنو (ةرهاظلا ,ةمضلاب عوفرم
 ةيضلات عوفرم لعاف :«لكد) «بالطلا

 .(خلإ ...ةرهاظلا

 ,ةركن ىلإ ةفاضم «ّلك» تناك اذإو

 ,اهيلإ فاضي امب .هبستكت يذلا اهانعم يعور
 :ةيآلا يف ًاركذم ادور ريمضلا ءاج كلدلو

 :رمقلا) «ربزلا ٍِق ةراغل ِءيش لكو»
 لك» .:ةيآلا يف ًاثنؤم ًادرفم ءاجو .(6؟
 ,.(58 :رثدملا) «ةنيهر تيبك امي سفن

 مب بزح لك :ةيآلا يف ًاركذم ًاعمج ءاجو

 اذإ امأ .(07 :نونمؤملا) «نوحرف مهمدل

 ,ظفللا ةاعارم حصفألاف ,ةفرعم ىلإ تفيضأ

 :ةيآلا وحن .ادرفم اهيلإ ريمضلا دوعيف
 :ميرم) «ادرف ٍةمايقلا موي هيتأ مهلكو»
0). 

 ال اتعن .هوحنو تيبلا اذه يف «لك» روهمجلا برعي )١(

 .اديكوت

06» 



 :ريخب هتنأو ماع َُك

 :عوشرم ادق ىلكو :لاتلاك برت
 فوذحم ربخلاو .رورح هيلإ فاضم :«ماع»

 متنأو .ةّيلاح واولا :«متنأو» .مداق :هريدقت

 راج :«ريخب» .ادتبم عفر لح ىف ينبم ريمض

 :هريدقت فوذحم ربخب قلعتم راجلاو رورجو

 بصن لح يف «ريخب متنأ» ةلمجحو .نودوجوم

 «ريخب متنأو ماع نك :لوقلا زوجيو .لاح

 ةحتفلاب ًايوصنم فرظ بئان «لك» نوكتف

 «ريخب متنأو» ةلمجح نوكتو .ةرهاظلا

 :الك

 مزالي مالكلا يف هعقوم بسح برعي مسا

 ,فلألاب عفريف قئملاب قحليو ,ةفاضإلا
 رمق حلا كفيلا :اذإ تانلاب وايه
 :«امهالك») .«امهالك نابلاطلا ءاج» :وحن

 وهو ,ىنثملاب قحلم هنأل فلألاب عوفرم ديكوت
 ىلع قىنبم لصتم ريمض :«امهه» .فاضم

 :وحنو .(ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا
 ديكوت :«ا!هيلك») .«!هيلك نيبلاطلا ثتدهاش»

 هر يتلا قلم هال دابا هوست
 مسالا ىلإ فيضأ اذإ اَمأ .(...فاضم
 .روصقملا مسالا بارعإ برعيف .رهاظلا

 لعاف :«الك) «نيبلاطلا الك َحجن» :وحن

 مالكلا
 .(رذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا ةمضلاب عوفرم
 مسا :«الك») « نيبلاطلا الكب تررم» :وحنو

 .(رذعتلل فلألا ىلع ةرّدقملا ةرسكلاب رورحي

 ,ىنعملا يف د أظفل درفم مسا «الك»و

 وهو - ًادرفم هيلإ ريمضلا دوعي كلذل)
 (ىنعملا ىلع ىنثم وأ .ظفللا ىلع - حصفألا
 دوعي يذلا مسالا هقبس اذإ ءاديكوت برعي

 بسح برعيو .هيلإ فاضملا ريمضلا هيلع
 راشملا مسالا هقبسي مل اذإ .ةلمجلا يف هعقوم

 .ةقباسلا ةلثمألا رظنا .هيلإ

 تا

 :يتأت

000 
 ىلع ىنبم يفن فرح :«الك») «الك - ؛للا

 .(بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 كو وحن .عدرلاو رجزلل افرح 5 1
 .«اديز برضأس» :كل لاق نمل اياوج «الك»

 ًالك» :ةيآلا وحن .حاتفتسالل افرح -
 «نوبوجحمل ذئموي مهر نع مجنإ

 ١6(. :نيففطملا)

 :ةيآلا وحن :ةافشإو ىنعم ًافرح 1

 ١(. :قلعلا) «ىفطَيَل َناسنإلا نإ الك»

 :مالكلا
 :رظنا) .ةلمجلا وه .وحنلا يف .مالكلا

 ١ه



 ّيئاشنإلا مالكلا

 وأ ,ةلاسر وأ داعم وأ :ةظخ وأ :

 .اهوحن

 مالكلا - ّيئاشنإلا مالكلا
 :ٌيربخلا

 .ةيربخلا ةلمجلا - ةيئاشنإلا ةلمجلا :رظنا

 :رظنا .اهبارعإ برعتو .«الك» ماكحأ اه

 «اتلك» اّمأ .ركذملل نوكت «الك» نأ الإ .الك
 «امههيتلك نيتبلاطلا ٌتأفاك» :وحن ,ثنؤمللف

 قحلم هنأل ءايلاب بوصنم ديكوت :«اهيتلكد)

 لصتم ريمض :«امه» .فاضم وغو .ىنملاب
 ,(هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع بم

 :«اتلك») «نيتبلاطلا اتلك ٌتحجن» وحل

 فلألا ىلع ةرذدقملا ةّمضلاب عوفرم لعاف

 .(رذعتلل

 :ملكلا
 .رثكأف :تالك كالت نم“ بكرت امأ وف

 نع عافدلا» :وحن .ديفم ىنعم هل ناكأ ءاوس

 .«ذهتجت نإ» :وحن ءال مأ .«بجاو نطولا

 2و

 يف ارركم ىتأي الو .راركتلا ديفي فرظ

 ًابوصنم افرظ ٌبرعتو .'”اقلطم ةدحاو ةلمج
 بديع نانو ناديا رهن نلدتم ةسنلاب
 يف ردصمب ةلوؤم اهدعب ام عم يهو .ةينامر

 «املك» طرش يف طرتشُيو .ةفاضإلاب رج رح
 ملعت املك» :وحن .نييضام انوكي نأ اهباوجو

 2 ل َهء

 .«هتفرعم قافا تعستا .ناسنإلا

 :ةملكلا
 ىنعم ىلع ةلادلا ةظفللا» .وحنلا يف .يه

 مالو دك افرح .تناكأ ةاوسا .مضولاب ورقم
 وأ ةلمجلا ,ةغللا يف ,يهو» .رثكأ مأ .«رجلا

 الإ هَلِإ ال» :مهوق يف امك .ىنعملا ةّماتلا ةرابعلا
 مالكلا أضيأ ىهو ؛«ديحوتلا ةملك :هللا
 ,ةلاقم وأ ,ةبطخ وأ .ةديصق .لّوطملا فلؤملا
 :ةاحنلا دنع :ةملكلاو :اهوحن وأ :ةلاسو وأ

 الك رظنا .فرحو .لعفو .مسا :ماسقأ ةثالث

 .هتدام ف

 :رظنا .ريمضلا فاك بارعإ برعت .روكذلا

 الك كتلباق الك» :وحن لوقلا أطخلا نم كلذل )١(

 .«كتببحأ
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 .ةيريمضلا فاكلا

9 
 مهفتسي .ةيماهفتسا - ١ :نيهجوب يقأت

 قع ةيربخ - ؟ :.هنييعت داري ددع نع'اج
 يف امهعقوم بسحب دحاو اههبارعإو !'!«ريثك»

 :امهدعي ءاج اذإ أدتبم امهف .ةلمجلا
 «؟حجن اذيملت مك» :وحن مزال لعف - ١

 ,ماهبإلاو ,ةّيمسالا اهنم ةدع رومأ يف ناقفتي )١(

 افاضم برعي ةيربخلا «مك» زبيق) زييمتلا ىلإ راقتفالاو
 .مالكلا ردص يف عوقولاو .نوكسلا ىلع ءانبلاو .(هيلإ

 :اهنم أضيأ ةدع رومأ يف نافلتخيو

 فالخب .باوج ىلإ ةيماهفتسالا «مك» جايتحا -أ
 .«ةيربخلا «مك»

 ال .ٌئبلط يناشنإ ةيماهفتسالا «مك» عم مالكلا - ب

 .ةيربخلا «مك» عم مالكلا فالخب بذكلاو قدصلا لمتحي

 ًادرفم الإ يتأي ال ةّيماهفتسالا «مك» زييق نإ - ج
 نوكيف .ةيربخلا «مك» زييمت امأ ,يتأتس يتلا ةلثمألاك

 بتك مك» :وحن اعمج وأ «؟تأرق باتك مك» :وحن .ادرفم
 .«؟تارق

 زيبمت اَمأ .هيلإ اهتفاضإب رجب ةّيربخلا «مك» زييق نإ - د
 رج فرح اهب لصتا اذإ الإ ءبصنُيف ةّيماهفتسالا «مك»

 مكب» :لوقتف .رثكأ بصنلاو .رجلاو بصنلا زوجي ثيح
 :« مهرد») «؟تيرتشا مهرد مكب»و «؟تيرتشا ًايهرد
 1 .(ةرهاظلا :ردكلاب زور 0. فاضم

 ةزمهاب نرتقي ال ,ةيربخلا مك» نم لدبملا مس
 باتك 8 :وحن ٠ ,ةيماهفتسالا «مك» دعب 0 فالخب

 1 نوناثأ كدنع اباتك مك»و «نوعست لب نوناث يدنع

 .«؟نوعست

 لوألا لاثملا يف «مك») «ّحجن ٍذيملت مكدو
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مس

 ىلع ّىنبم ةيانك مسا يناثلا لاثملا يفو .أدتبم

 .فاضم وهو ادم عفر لحم يف نوكسلا

 توضتم رفيع لوألا لاكملا .ق««اذيملت»ز
 يناثلا لاثملا يف «ذيملت»و .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورجب هنلا ف اقعُم

 مك» :وحن ,هلوعقم ىفوتسا ٌدعتم لعف -

 نعلم مك»و ا حخص العم

 اب ودعم

 مك» :وحن .رورجمو راج وأ فرظ - ©

 .«ةكرعملا يف ٌّىدنج مكر «؟كمامأ بلاط
 امهزيم دعب قأ اذإ .هب 00 نابرعتو

 ألق مك» :وحن .هلوعفم يفوتسي مل ٌدعتم لعف
 نابرعتو .«تأفاك بلاط مكدو «فَتيرتشا
 لغفلا فل نم 57 ناك اذإ ًاقلطم العفن

 َتأفاك ةأفاكم مك» :وحن ,هانعم نم وأ
 257 ٌتمركأ ميركت مك»و «؟كّيالط

 اهزيمم ناك اذإ ,نامز فرظ بئان نابرعتو

 ةنس مكد»و «؟ترفاس و مكا)و :وحن ءافرظ

 لعفلل ارب نابرعتو .«كتبرغ يف تيضق
 ناك ايهحش كو ةوخت ىف :ضقانلا
 .«يئاقدصأ ناك ذيملت مك»و «؟نورضاحلا

 مك»و «؟كبالط ًاصخش مك» :وحن يف اريخو

 مسالا فالخب ةيربخلا «مك» دعب مسالا نأ ظحال (1)
 .اعممح نوكي نأ زوجي .ةيماهفتسالا « «مك» دعب

 مو“+



 و

 ك

 اهمذقت اذإ ارورحي ابساو .«يبالط ,صخش

 «؟تأرق ارعاش م باتك» : وحن :مسأ

 :تارق رعاش مك باتك»و

 : امك
 اينزعت نررك ذل يطال بقت ويش

 فاكلا :رظنا .ريمضلا فاك بارعإ
 ةيريغفلا

 :اهك
 :ةيفاكلاوع نقلا" فروخ نحبك رعت لقفل

 نوكت ةيمسالاف :ةيفرحلا وأ ةيمسالا امو

 ام» :وحن ,ةفوصوم ةركن امإو ,ةلوصوم ام

 وأ .كدنع يدلاك :يأ «كدنع اك يدنع

 :نوكتف ةيفرحلا «ام» امأ .كدنع ِءيشك

 اكلا :«(أك») كسولجك :يأ «تسلج

 هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رجو هيبشت فرح

 فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم بارعإلا نم
 ىنبم يردصم فرح :«ام» اراك :هريدقت

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 نوكسلا ىلع « ينبم ضام لعف :«تسلج»

 ريمض ءاتلاو هدا اد عفر ريمضب هلاصتال

 .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع بم لصتم

 ىف

 وحن .ةيردصم 5١-

 :يأ «تسلج امك» نم لوؤملا ردصملاو
 .(رجلا فرحب رج لح يف .كسولج

 :مجعألا دايز لوق وحن .افاك ًافرح - ١
 ديمخ ابأو يننأ ملعأو

 ميلحلا لجرلاو ناوشنلا اك

 يي فاحأو هءاجه د

 مينل لد هنأ فردت

 نع فوفكم رج فرح فاكلا :«اكد)

 نم هل لح ال حتفلا ىلع قيم لمعلا
 ىلع ّيبم فاك فرح :«ام» .بارعإلا

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 .(...حوفرم «نأ» ريخ :«ناوشنلا»

 ةقاّرب نب ورمع لوقك .ادئاز افرح - *
 :ينادمهلا

 ُهنأ ملعنو اننالوب رفلستو
 مراجو هيلع مورخي سانلا امك

 ىلع يىنبم رج فرح فاكلا :«اك»)

 ا
 ىلع ينبم دئاز فرح :«ام» .(مورحب) هنأ

 «سانلا» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ةرسكلا هرج ةمالعو فاكلاب رورحي مسا

 .(ةرهاظلا

 :اذك رمألا ناك ول اك
 فاكلا :«اك» :يلاتلا هجولا ىلع 5
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 نم هل لحم ال حتفلا ىلع بم رج فرح
 ىلع ّينبم ٌيردصم فرح :«ام» .بارعإلا

 اب قّلعتم .بارسإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح :«ول» .هلبق

 ضام لعف «ناك» .بارعإلا نم هل لحم

 :«رمألا» .رهاظلا حتفلا ىلع بم صقان

 :«اذك» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا

 اهمساو «ناك» نم لوؤملا ردصملاو .«ناك»

 .رجلا فرحب رج لحم يف اهربخو

2 
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 طنا .يضلا :تاك :بارغأإ انرع :كانآلا

 .ةيريمضلا فاكلا

 ةيانكلا

 ريغ ظفلب نيعم ءيش نع ريبعتلا يه

 1ك :يه ةيانكلا ءانساو 00 حيرص

 ,عضب .تيذ تيك ءاذك ,(ٌنيأك :وأ) ٌىأك

 ,انالفو ءاعضب ادع ةينبم ىهو .ةنالف ءنالف

 .هتدام يف الك رظنا .ةنالفو

 :ةينكلا

 ا مَع ,يبرعلا وحنلا يف ءيه

 ْيك

 فاضملا هردص نوكي نأ طرشب اًيفاضإ
 .تنب .نبا .مأ .بأ :ةيلاتلا تالكلا ىدحإ

 وبأ :وحن .ةلاخ .لاخ ,ةمنع .مع .تخأ .خأ

 .بلطملا نبا .رماع مأ .داهج

 الاخ «الهك ديز» حو زتا# هولا ىف «ترعت
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم

 :نويفوكلا ,يفوكلا
 .ةيفوكلا ةسردملا :عجأر

 - ؟ .رج فرح - ١ :هجوأ ةعبرأب يتأت

 -0 .لابقتساو بصنو ىردصم فرح

 ىلع ّينبم رج فرح :ةراجلا يك -أ
 اذإ كلذو ,بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 .تعقو

 ١ - :وحن .ةيماهفتسالا «ام» لبق 9

 يك :«ميك») ؟لساكتت مل :يأ «؟لساكتت

 نم هل ّلحت ال نوكسلا ىلع بم رج فرح
 هاند ول اكشو .لتقلاب قمتم :نازعإلا

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا
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 نك
 عراضم لمف :«لساكتت» .رجلا فرحب

 ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .(تنا :هريدقت ابوجو هيف رثتسم

 ةغبانلا لوقك .ةيردصملا «ام» لبق - ١
 :ينايبذلا

 امنإف يضف عَقنَت مل َتْنا اذإ

 ُعقنيو رضي اميك ىتفلا ىّجرُي
 ىلع بم مزاج ريغ طرش مسا :هاذإ»)

 نامت هيف لوعلم كفن لع يف نوكسلا
 ريمض :«تنأ» .فاضم وهو 0 لعفلاب

 يذلا لعفلاب رسفملاو فوذحملا لعفلا لعافل

 فوذحملا لعفلا نم ةفلؤلا ةلمجلاو .(')هدعب

 فرح )5 .ةفاضإلاب رج لح يف ا

 لحم ل نوكسلا ىلع قيم بلقو مزجو يفن
 موزجب عراضم لعف :«عفنت» .بارعإلا نم هل

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا نوكسلاب

 بريش «عفنت مل» ةلمجو د :هريدقت اونو

 ءافلا و .بارعإلا نم اه لحم ل

 نشل ,لغال عتنلا لع ره طير كرع
 ىلع يىنبم ٍرمأ لعف :«رضا» .بارعإلا

 ءاقتلا نم ًعنم حتفلاب كّرح دقو نوكسلا

 هيف رتتسم ريمض «رض» لعافو .نينكاس

 لذ ال صفو ةلطجو كنأ !:درتدقت ًايوخنو

 ريغ طرش باوج اهنأل .بارعإلا نم اهل

 .عفنت مل تنأ عفنت مل اذإ :لصألا )١(

 ةيئادتبا «رضف عفنت م تنأ اذإ» ةلمجو مزاج

 كرح افلا :ةاعاف» :بارعالا نما لحن ذل
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فانتعسا

 نع فوفكم ديكوت فرح «نإ» .بارعإلا
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لمعلا

 ىلع ىنيم فاك فرح «ام» .بارعإلا

 (...بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 يىردصم فرح :ةبصانلا يك 2-0-5

 امل اهلبق ام ةيبيس ديفت .لابقتساو بصنو

 ءاظفل ليلعتلا مال اهقيست نأ اهطرشو .اهدعب

 ام 00 اوس أَ (9هلايكل» :ةيآلا وحن

 ١ :«اليكل») (؟* :ديدحلا) « مكتاف

 نم هل لح ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح
 بصنو يردصم فرح :«يك» .بارعإلا

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ىنبم لابقتساو

 ىلع ينبم يفن فرح :«ال» .بارعإلا
 :«اوسأت» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 نم هنأل نونلا فذحب بوصنم عراضم لعف
 ينبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 ردصملاو ؛لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع

 .رجلا فرحب رج لحم يف «اوسأت» نم لوؤملا
 لحم ال نوكسلا ىلع « ينبم رج فرح :«ىلع»
 هسا هاني لات أتون قلع تازرعاللا مدن

 رج لح يف نوكسلا ىلع. ىنبم لوصوم

 .ةيفانلا «ال» ب « يك» لصو ظحال مف
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 ىلع بم ضام لعف :«مكتاف» .رجلا فرحب

 هيف رتاتسم ريمض هلعافو .رهاظلا حتفلا

 رو يو يلا
 ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ةلص اهنأل بارعإلا نم اهل لحم ال «مكتاف»
 يك كترمأ» :وحن يدق نأ الزول

 .سردت يكل كترمأ :يأ «سردت

 :رجلاو بصنلل ةحلاصلا يك - ج
 :نيعضوم يف يتأت

 سيلو .2'”رجلا مالب 57 مل اذإ - ١

 سرام» :وحن .ةيردصملا "'«نأ» اهدعب

 ترُدق اذإف .«كّرمع لوطي يك ةضايرلا

 ًابصان اًيردصم افرح نوكت ,ماللا اهلبق
 ماللاب رج لح يف اهدعب لوؤملا ردصملاو
 فرح تناك :«نأ» اهدعب انردق اذإو ,ةرذقملا

 ردصملاو .بصنو ىردصم فرح 5 رج

 رج لحم يف اهدعب لعفلا نمو اهنم لوؤملا
 نيتلاحلا يف «لوطي» لعفلاو .«يك» ب

 .بوصنم

 وحن ,«نأو رجلا مال نيب تعقو اذإ - ؟
 يف ليق ام رظنا «حجنت نأ يحل دهتجا»

 .بصنلل تنيعت ءرجلا مالب تقبس اذإ )١(
 ليمج لوق وحن ,رجلل تنّيعت «نأ» اهدعب تءاج اذإ (؟)
 :ةنيثب
 ًاحنام َتْحَبْمَأ سانلا ّلُكأ تلاقف

 .ىلوألا ةلاحلا

 «فيك» ىه :ةيماهفتسالا نو كد

 55 .ءافلا انه تفز امدعب ةّياهفتسالا

 :رعاشلا لوق

 ترد انوي زلت هل نوع نك
 ؟مرطضت ٍءاجيملا ىْلَو ومكالتق

 ,ردان «فيك» نم الدب «يك» لامعتساو

 .رعشلا يف الإ تأ مو

 :تيك

 ةلمحلا نع هب نكي مهم ةيانك مسا

 :وحن ٠ .العف وأ «تيك ملعملا لاق» :وحن كلو

 ,فطعب رك لمعتست دقو ا لعف»

 :وحن «هنودب وأ «تيكو تيك لاق» :وحن

 يف اهعقوم بسح 5 .«تيك تيك لاق»

 ةلثمألا يف امك هب الوعفم ابلاغ نوكتو .ةلمجلا
 ,يناثلاو لوألا نيلاثملا يف :(تنكد) ةقياشلا

 يف حتفلا ىلع ينبم مسا .ثلاثلا يف كلذكو

 ثلاثلا لاثملا يف واولاو .هب لوعفم بصن لح
 نم هل لح ال حتفلا ىلع ّنبم فطع فرح
 ثلاثلا لاثملا يف ةيناثلا :«تيك» .بارعإلا

 .بصن لح يف متفلا ىلع ( يئبم فوطعم عا

 كرف مسا عبارلا لاثملا يف «تيك تيك»

 لؤعفم تيضن لح ق نيءزملا حتف لع ىبم

 «تيك تيك» يف نيءاتلا حتف روهشملاو .(هب
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 فيك

 .اههمضو امهرسك زوجي نكل

 :فيك

 - 1 .ةيماهفتسا ١- :نيهجوب يقأت

 .ةيطرش
 ماهفتسا مسا :ةيماهفتسالا فيك -أ

 بسح بصن وأ عفر لحم يف حتفلا ىلع بم

 ةلاح نع اهب مهفتسي .ةلمجلا يف اهعقوم
 وه اذهو «؟كتحص فيك» :وحن .ءيثلا

 ىنعم لمحت دق نكل ءاهاعتسا يف لصألا

 نورشكت فيك .ةةيآلا وحي يشمل
 ,راكنإلاو يفنلا وأ .(78 :ةرقبلا) د

 .«؟ٌييسلا لعفلا اذه لثم لعفأ فيك» :وحن

 نورفكت فيكو)» :ةيآلا وحن «خيبوتلا وأ

 مكيفو هللا تايبآ مكيلع ىلتت متنأو

 برعتو ٠١١( :نارمع لآ) ةدلرجو

 :ةيماهفتسالا «فيك»

 مات لعف اهدعب ءاج اذإ كلذو .ًالاح - ١
 تلخد فيك» :وحن ءام ةلاح ىلع لاد
 ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«فيك») «؟فصلا

 .(لاح بصن لح يف حتفلا

 ,مسا اهدعب ءاج اذإ ءأدتبملل أربخ - ١
 .«؟كلاح فيك» :وحن

 اهدعب ىأ اذإ ,صقانلا لعفلل ًاربخ -
 .«؟تنك فيك» :وحن ,لعفلا اذه

 بصني لعف اهدعب أ اذإ هب الوعفم - غ
 كننظ فيك» :وحن .ليعافم ةثالث وأ نيلوعفم
 .«ربخلا اديز َتْمَلْعَأ فيك»و «؟ناحتمالا

 عضو ّحَص اذإ كلذو .ًاقلطم الوعفم - ©

 وحن .لعفلا ردصم ىلإ ةفاضم اهدعب «يا»

 باحصأب كبَر َلْعف فِيَك رت ما :ةيآلا
 لغف ّيأ َر لآ :يأ ١(. :ليفلا) «؟ليفلا

 ريغ طرش مسا :ةيطرشلا فيك - ب

 لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مزاج
 هانت نوت لا طرت و: ابلاغ

 هباوجو اهطرش لعف نوكي نأو 5 ”ةدئازلا

 لد فق عفرف بألا ” موا أظفل ”تقننم

 اذإ .صقانلا لعفلل ًاربخ برعُتو .«ٌلمعأ
 دوس نق رخو لمقلا ذه اهتم اع

 .«هنبا نوكي ٌدلاولا نوكي فيك» :وحن

 :امفيك
 «فيك» نم لصألا يف بكرم ظفل

 يرد مسا وهرب هنا رلا تايمر هةطرفلا
 لاح بصن لحم يف نوكسلا ىلع بم مزاج
 لحم يف وأ .«سلجأ سلجت امفيك» :وحن .ابلاغ

 دنع ةمزاج تحبصأ ,ةدئازلا «ام» ب تنرتقا اذإف )١(

 .امفيك :رظنا .روهمجلا

 لمف نأل «ّبعلأ سلجت فيك» :وحن زوجي ال كلذل (1)

 .ىنعملاو ظفللا يف نيقفتم ريغ هباوجو طرشلا
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 اهدعب ءاج اذإ ,صقانلا لعفلا ربخ بصن

 امفيك» :وحن .دوجوم ريغ هربخو .لعفلا اذه

 نوكي نأ طرتشيو ««هنبا نكي دلاولا نكي

 ظفللا يف نيقفتم هباوجو اهطرش لع

 ريغ طرش مسا اهربتعي نم مهنمو .'' ىنعملاو
 .اهدعب نيعراضملا نيلعفلا عفريف مزاج

 .«سلجأ سلجت امفيك» :لوقيف

 ,ةيليلعتلا ةراحلا «يك» نم 57 ظفل

 لوخدل اهفلأ تفذح يتلا ةيماهفتسالا «ام»و

 ميك» :وحن م : ىعع يهو .اهيلع رجلا فرح

 ليلعتو: رج فرخ : يك :«ميك») «؟كحضت

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم

 ماهفتسا مسا «ام»و .«كحضت» لعفلاب قلعتم

 .رجلا فرحي رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ةحفلاب عوفرم عراضم لعف :«كحضت»

 ايوعو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 1( ثنا :هريدفت

 :اميك
 ةيليلعتلا ةراحلا «يك» نم 5206 ظفل

 نأل «ين رايس 5 بهذت امفيك» :وحن زوجي ال كلذل )١(

 ردصمب اهدعب امو يه ةلوؤملا ةيردصملا «ام»و
 «كئفاكأ اميك كترز» :وحن .«ىك» ب رورحي
 ىلع ّينبم ليلعتو رج فرح :يك :«اميك»)
 فرح «ام» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم ٌيردصم

 عوفرم عراضم لعف :«كتفاكأ» .بارعإلا
 ديف نسم نيم ةلعافو :ةرهاظلا' ةمتفلاب

 لضم نيم قاكلاو نأ هزيدقت ايوه

 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 رج لحم يف «كئفاكأ ام» نم لوؤملا ردصملاو
 :ينايبذلا ةغبانلا لوق وحنو , ,(رجلا فرحب
 أعاف ضف 3 : 1 َتْنأ اذإ

 عفو هضي انيك قتفلا نجري
 .ةراجلا «يك» يف تيبلا اذه بارعإ رظنا

- 

 :هميك
 م»و .ةراجلا «يك» نم كك ظفل

 لوخدل اهفلأ تفذح يتلا ةّيماهفتسالا

 ترض حل ار مط ا رع
 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم
 دنع الإ «هميك» لمعتست الو 0 :رظنا

 :فقولا
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 ماللا باب

 :(ماللا) ل

 مال ١- :اهعنوب ندع ةئالشب يتأت

 مال - .ةقلحزملا ماللا - ؟ .ءادتبالا

 ةئطوملا ماللا - ه .باوجلا مال - 6 .رمألا

 .ليلعتلا مال - 7 .رجلا مال -7 .مسقلل

 - ٠١ .ةثاغتسالا مال - 4 .دوحجلا مال -

 ماللا - ١ .بجعتلا مال - ١١ .دعبلا مال

 يف ةلماع يهو .ةقرافلا ماللا - ٠7 .ةدئازلا

 يف ةلماع ريغو .رجلا مالو رمألا مال :نيهجو

 .ليصفتلا يلي اميفو ؛هجوألا رئاس

 ءادتبا فرح يه :ءادتبالا 3 7

 ديكوتو (مالكلا ءادتبا يف الإ عقت ال اهنأل)

 ل علا لغوي اهدي ام دك اهنأل)

 ءائيش .لمحت ال ئهو «بارغالا نم.ةل لح

 :ىلع لخدتو
 وحن .ربخلا ىلع مدقت اذإ أدتبملا - ١

 .(17 :رشحلا) كةَبْهَر ُّدَشَأ متنال» :تبآلا
 :وحن .أدتبملا ىلع مدقت اذإ .ربخلا - ؟

 .«دلاخ 0

 ا .كالوع وحب .عراضملا لعفلا -

 .لاحلل هصلخت ءانه .ىهو .«نينسحملا هللا

 ريغ») دماجللا يضاملا لعفلا - غ

 سئبل» :ةيآلا وحن .«سيل» ادع (فّرصتملا

 .(17 :ةدئاملا) «نولمعي اوناك ام

 ف ناك دقل» :ةيالا وحن .«ذقو - 6

 ."'6نيلئاسلل تايآ ِهتَوْحِإو فسوي
 ءادتبالا مال هه :ةقلحرملا ماللا 5

 .ةروسكملا «نإ» دعب .«تقلحّرت» اهنكل الصا

 مالكلا ءادتبا ةيهارك ةلمجلا ردص نع
 و 9
 ديكوتلل فرح يىهو .كلذب تيمسف :: يدك وع
 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم

 ؛ىلع لخدت
 .امسا ربخلا ناكأ ءاوس «نأ» رخ -ذ5

 انطوم افرح انه ماللا ريتعي نم مهنمو ./ :فسوي )١(

 .سقلل
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 (ماللا) ل

 د ماا اول رع ادلع نم نع
 «مهنيب مكحَيل َكّبر ْنِإوط :ةبآلا وحن
 نرتقي الأ انه طرتشُيو ١176(. :لحنلا)

 ًايضام نك لاو .يفن وأ .طرش ةادأب ربخلا

 .«دق» نم ادرحي افرصتم

 ربخب نيقلعتملا ٌرجلا فرح وأ فرظلا - ؟

 هولا .ءاهرعسلا نفي رجأتملا :كودكلا هنو
 :ةيآلا وحنو .«ميظع لمع امال كتنإ»

 .(6 :ملقلا) « ميظع قّلَخ ىلعل كنإو»
 اذه ْنإ» :ةيآلا وحن منا يسرح +

 .(1؟ :نارمع لآ) « قحلا ٌصَصقلا َوْه

 طسوتي نأ طرشب «نإ» ربخ لومعم - ؛

 الاض: نورك نآو. هريخلاو: تالا ني لومعلا

 كتطول كنإ» :وحن .هيلع ماللا لوخدل
 «مرتحت» لعفلل هب لوعفم :«كنطو») «مرتحت

 .(«ّنإ» ل اربخ عقاولا

 ّيبلط مزج فرح :رمألا مال - ج
 ميلس ةليبقو) رسكلا ىلع يبم .عراضملل

 :ةيالا وحن .بارعإلا نم هل لح ال ,(هحتفت

 :قالطلا) «هِتَعَس ْنم ِةَعَس وذ قفنيل»
 ءافلاو: واولا فعب ابنيكست رثكألا نكل :(

 يل اوبيِجتْسيَلف :ةيآلا وحن .نيتفطاعلا
 اهحتف زوجيو (187 :ةرقبلا) «يب اونِمْؤُيْلَو
 الو .«اولمعتل ص :وحن ,«مث» دعب اهنيكستو

 نم هل لحن ال حتفلا ىلع ينبم ديكوت فرح ماللا )١(
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوف رم «نإ» ريخ «لوسر» .بارعإإلا

 ١ىه

 ملكتملا رمأب وأ ءبئاغلا لعفلاب رمألل ليبس
 الإ لوهجملا بطاخملا وأ لوهجلملا
 .«ءانبلا لمكيل» :وحن .اهتطاسوب

 ىلع ّينبم فرح :باوجلا مال - د

 .هل لمع الو لاا

 باوج يق عميو

 .«كتمرك ال .ت تنئج ول» :وحن .«ول» - ١
 نضر مالا الول» :وحن .«الول» - "

 (97«تانحلا

 ندعاسال ِكِفَرَشَو» :وحن .مَسَقلا - ؟
 مسقو رج فرح واولا :«كفرشو») «جاتحملا

 بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم
 مسا :«كفرش» .فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم

 .(فاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحجي

 يه :مسقلل ةئّطوملا ماللا - ه
 نأ ىلع ةلالدلل طرشلا ةادأ ىلع ةلخادلا

 رقم مسفل ٍباوج وه امإ ءاهدعب اتاوحلا

 تناول كبف اهنأ اميو ,ميقأ :هايدقت ايليف

 وحن .مسقلل ةنطوملا تيمس دقف .مسقلل

 3 1( «مكنديزأل متركش نِبلِه :ةيآلا

 ينبم مسقلل دو فرح ماللا :«نئل») (1
 هل لح ال حتفلا ىلع

 ل ال نوكشلا لع يم مزاشي طرف قرع

 ينبم ضام لعف :«متركش» .بارعإلا نم هل

 نأ .بارعإلا نم

 .(أ) «الول» يف ةلمجلا هذه بارعإ رظنا (5)



 (ماللا)

 .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ريمض :«مت» .طرشلا لعف مزج لح يف وهو
 .لعاف عفر لح ين نوكسلا ىلع بم لصتم
 باوج يف عقاو فرح ماللا :«مكنديزأل»
 نم هل لع 7 مقل لدغ" هدا

 ينبم عراضم لعف :«مكنديزأ» .بارعإلا
 ,ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع

 انيق انوحوب اف است يمت هلع اقو

 لحب ال حتفلا ىلع بم ديكوت فرح نونلاو
 ينبم لصتم ريمض :«مك» .بارعإلا نم هل

 ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 اهنأل بارعإلا نم اهل لحم ال «مكتديزأل»
 بارت نع يسار هرسنلا تازعل ةنقاو
 ا تقلا :تاوعب :طرعتلا

 حالا ع فرغ :ةراجلا ماللا .- و
 ,رهاظلا مسالا عم رسكت .ريمضلاو رهاظلا

 ,حتفتف .«اي» ل رشابملا ثاغتسملا عم الإ

 ءاب عم الإ .ريمضلا عم حتفتو مدلل ايل زوجت

 ىنعم نوثالث اهو .ةبسانملل رسكتف مكتمل

 ا ءابيرقت
 يف ام هلله :ةيآلا وحن .كلملا ١-

 :ةرقبلا) «ضرألا يف امو ٍتاومسلا

 .( 18غ

 كلمي اهرورخجي نأ ىنعمب .كلملا هبش - ١

 دال انه مالثلا" ىتستو. ةقيف ل ارا
 اذه» :وحن .صاصتخالا مال وأ قاقحتسالا

 هرقل ليطعالا
 عا ايليف“ اه نأ" نع قيلعلا تا#

 : 0 ٌيرورض داهتجالا» :وحن .اهدعب امل ببسو

 ,ةيناكملا وأ ةينامزلا ةياغلا ءاهتنا - ع

 وحن ءاهرورجمب يهتني اهلبق ام نأ ىنعب
 « ىَمَسُم ٍلَجِإل يرجي ّلك» :ةيآلا
 .(١؟١ :دعرلا)

 ديزل» :وحن .بسنلا ىلع ةلالدلا - ©
 :«ةق وفرك ةلئاع

 ,ةدئاز انه ماللا نوكتو .ديكوتلا - 1
 ةةدام نبا :لوقك

 برثيو قارعلا نيب ام تكلي

 فاير ملمعلا ايجاد اكلل
 اعزرعترا '.ادفلاسمو ١ لنس راخأ لفل

 لع الغ ايررغت اظنل ازور هاو كيو
 .«راجأ» لعفلل هب ل ل هنأ

 «دهتجملا ءىفاكأس ِهَل» :وحن :مّسقلا -

 .دهتجملا ءىفاكأس هللاو :ىنعمب

 كرد هت» :وحن .مسقلا عم بجعتلا - 8
 .(30«!ًاسراف

 اي» :وحن .مسقلا ريغ عم بجعتلا - 4

 ينبم تبحعتلل ءادئ فرح :«اي») «!ةبيصملل

 ماللا .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 هل لحم ال حتفلا ىلع ّقبم دئاز رج فرح

 .هكرد هق» يف لثملا اذه بارعإ رظنا )١(
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 (ماللا)
 اظفل رورح مسا :«ةبيصملا» .بارعإلا نم

 .(فوذحملا ءادنلا لعفل الحم بوصنم
 ,ةبقاعلا مال ىمستو .ةروريصلا - ٠

 :ةيهاتعلا ىلا لوق وحن

 بارخلل اونبآو توملل اودل

 تانبتب :لإ ريحت مكلكف

 ىلإ ىنعملا لاصيإ يأ .غيلبتلا ١-

 يف حجن هنإ ديزل لق» :وحن .اهرورجم
 .«ناحتمالا

 ,خيراتلا مال 07 «دعب» ىنعب - ١

 نم َنولخ سمخل ناحتمالا انيهنأ» :وحن

 .سمخ دعب :يأ «بجر

 مال اضيأ قو «لبق» ىنعب - ٠١

 نم تيب ليل كتدهاش» :وحن ,خيراتلا

 .ةليل لبق :يأ ,«ناسين

 د ىضم» :وحن 2«يف» ىنعب - ١غ

 ٌعضنو» :ةيآلا وحنو .هليبس يف :يأ «هليبسل
 :ءايبنألا) «ةمايقلا مويل طسقلا َنيزاوملا

 .ةمايقلا موي يف يأ .(

 يتلا ماللا يهو :ليلعتلا مال -
 هنا 526 .عراضملا لعفلا ىلع 00

 «كلباقأل تئج» :وحن ,اهدعب ًازاوج ةرمتفم

 نوكسلا ىلع ّنبم .ضام لعف :«تنج»)
 ريمض ءاتلاو ,كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 .لعاف عفر لح يف ّمضلا ىلع بم لصتم
 ىلع ّيبم ٌرجو ليلعت فرح ماللا :«كلباقأل»

 قلعتم .بارعإلا نم هل لحن ال رسكلا
 عراضم لعف :«كلباقأ» .«تنج» لعفلاب

 هيضرا :ةنالتغو. ةرد طم نا وول يرسل
 هيفا نيم نمش هلعافو»: ةرهاطلا ةوجتلا
 لف زقسح اكل انآ -ةهنررذقت انوقو

 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لعفلاو ةفودحملا «نأ» نم لوؤملا ردصملاو

 فرحب رج لحم يف .كتلباقم :يأ «كلباقأ»

 .(رجلا

 تأت يتلا ماللا يه :دوحجلا مال - ح
 م» وا «ناك ام» دعب يأ) ٌيفنم نوك دعب

 لعفلا ىلع الإ لخدت الو .هديكوتل («نكي
 ًابوجو ةرمضم «نأ» ب بصنُيف عراضملا
 :«أم») «مزهيل انشيج ناك ام» :وحن .اهدعب

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح

 ينبم صقان .ضام لعف :«ناك» .بارعإلا
 عوفرم «ناك» مسا :«انشيج» .حتفلا ىلع

 ريمض :«ان» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةمضلاب

 رج لحن يف نوكسلا ىلع ّنبم لصتم
 يهو دوحجلا مال ماللا :«مزهيل» ,ةفاضإلاب
 نم هل لحم ال رسكلا ىلع بم رج فرح
 :هريدقت فودح ربخب قلعتم .بارعإلا
 لوهجملل راع لعف ره 3 دوو

 ةمالعو ابوح ةهرمضصم «نأ» ب بوصنم

 ريمض هلعاف بئانو .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 ردصملاو .وه :هريدعت ازاوج هيف راتسم

01 



 (ماللا)

 لحم يف «مزهي»و ةفوذحملا «نأ» نم لوؤملا
 رجلا كريب,

 عم ةحوتفم تأت :ةثاغتسالا مال - ط

 هل ثافتسملا عم ,ةروسكمو .هب. ثاغتسملا

 فرح :«اي») «ءافعضلل ءايوقالل أي» :وحن

 هل لح ال نوكسلا ىلع ّيبم ةثاغتساو ءادن

 ةحوتفملا ماللا :«ءايوقألل» .بارعإلا نم

 فرح يىهو .هب ثاغتسملا ىلع لخاد فرح

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم رج

 :فرتدعتلاءادتلا لعق وأ ن1 !نانق نادل

 مسا :«ءايوقألا» .كلذ ىف فالتخا ىلع

 ماللا :«ءافعضلل» .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي

 :هلجأ قموا هل” كافتسملا لعكلخاذ فرخ

 هل لح ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح يهو
 وأ كاي م اذيلا :قرشب ,ىلعتم :هنازعالا .نم

 لاح فوذحمب وأ فوذحملا ءادنلا لعفب

 رورجي مسا :«ءافعضلا» يرحم :هريدقت

 .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 .هل لمع ال فرح ىه :دعبلا مال - ي

 ةراشإلا مسا يف باطخلا فاك لبق داي

 .قحلت الو .دعبلا ىلع ةلالدلا يف ةغلابملل

 يتلا «كئلوأ»و .ىنثملا .ةراشإلا ءامسأ نم

 ام الو ."'اهرصقي مل نم ةغل يف عمجلل

 .وعدأ :لعفلا ىنعم ةنمضتم اهتنأ ىلع )١(

 ةعيبرو سيق مهو .الوأ :لاقف اهرصق نم اَمأ (7)

 - :رعاشلا لوق وحن .اهب دعبلا مال نوقحلي مهنإف .دسأو

 اهيف لصألاو .ةيهيبنتلا «اه» هتقبس

 اعنم «كلذ» ةملك يف تريسك اهنكل ,نيكستلا
 «ةرايس كلت وحب :نيسكاس: ءاقتلا نب
 يف رسكلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا :ت :«كلت»)

 ىلع ينبم دعبلل فرح ماللاو .أدتبم عفر لح

 فاكلاو .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 نم هل لح ال حتفلا ىلع ّينبم باطخ فرح

 ةمضلاب عوفرم ربخ «ةرايس» .بارعإلا
 .(ةرهاظلا

 ال ةحوتفم مال يه :بجعتلا مال - ك

 ىلإ اهب لصوتُيل مدختست امنإو ءاط لمع
 اي» :وحن .مسالا ىلع لخدتو .بجعتلا

 ينبم بجعتو ءادن فرح :«اي») «ديز مركل

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 ينبم دئاز رجو بجعت فرح ماللا :« مركل»

 :«مرك» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 هنأ ىلع الحم بوصنم أظفل رورحي مسا

 هيلإ فاضم :«ديز» .فاضم وهو ,ىدانم

 لعفلا ىلعو .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحم

 ام :يأ «متاح مركل» :وحن .دماجلا ىضاملا
 ينبم بجعت فرح ماللا :«مركل») ًاتاح مركأ
 :«مرك» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 . لعاف :«متاح» .حتفلا ىلع ىنبم رضام لعف

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 ةباشأ اونوكي م يموق كلالوأ -

 :اهعكيالرأ لإ لفتشلا طقم لفو

 0ع«



 ال دئاز فرح يه :ةدئازلا ماللا - ل

 :ىلع لخدي .هل لمع

 .ةيؤر لوق وحن .أدتبملا ربخ - ١

 هبقرلا مظعب محللا نم ىضّرَت
 :رعاشلا لوقك .«نكل» ربخ - ؟

 ٍيلذوع ىليل بح يف يننومولي

 دحيستلا اهب نم ينتكلو

 «نإ» مزالي فرخ: :ةقرافلا ماللا -_

 .اهدعت عقيد ٠ تليشا اذا كنا 5

 نيب قرفت اهنأل .كلذك ماللا هذه اتينبو

 :ةيآلا وحن ,ةيفانلا «نإ»و ءركذلا ةفنآلا «نإ»

 ىَدَه نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناك ْنإو»
 بسح واولا :«نإو») ١67( :ةرقبلا) هللا

 فو بصنو ديكوت فرح :«نإ» .اهلبق ام

 ىلع ّقبم .ةليقثلا «ْنإ» نم فقم لعفلاب
 همساو .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 لحم يف يه :هريدقت فوذحم ةصقلا ريمض

 ينبم صقان رضام لعف :«تناك» .بصن

 ثينأتلل فرح ءاتلاو .رهاظلا حتفلا ىلع

 .بارعإلا نم هل لحن ال نوكسلا ىلع ينبم
 ًازاوج هيف راتسم ريمض «تناك» مساو

 ينبم فرح ةقرافلا مال ماللا» .يه :هريدقت

 :«ةريبك» .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «تناك» ربخ

 .«نإ» ربخ عفر لح يف «ةريبكل تناك» ةلمجو

 ال نوكسلا ىلع ّقبم ءانثتسا فرح :«الإ»

 ينبم رج فرح :«ىلع» .بارعإلا نم هل لح

 قلعتم ,بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع
 ينبم لوصوم مسا :«نيدلا» .«ةريبك» ربخلاب

 :«ىده» .رجلا فرحب رج لح يف حتفلا ىلع
 ىلع رّدقملا حتفلا قلع قيم- ضاخ لع
 لعاف ةلالجلا ظفل :«ُهللا» .رذعتلل فلألا

 «هللا ىده» ةلمجحو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 ةلص اهنأل بارعإلا نم اهل لح ال
 .(لوصوملا

 فذدح» :يف ماللا فذح رظنا :ةظوحلم

 .«ماللا

 :ال

 - © يهاب د ١ ::هنجوأ ةعبسس قأت

 ع ةلئاض ةيفارب ا ميقا دحتا# قطاع
 فرح -051 .سنجلل ةيفان - © .«سيل»

 دئاز فرح  ا/.باوج

 لعفلا مزجي ّىبلط فرح :ةيهانلا ال - أ

 بلطلا ناك اذإ يهنلل نوكيو .عراضملا

 ,ىفدأ وه نم ىلإ ةجرد ىلعأ وه نم اهجوم

 1١(, :نامقل) «هللاب كرشت ال» :ةيآلا وحن

 وحن .ىلعأل ىندأ نم ناك اذإ ءاعدلل وأ

 ,.(587 :ةرقبلا) «انذخاؤت ال انّير» :ةيآلا

 .هريظن ىلإ واسم نم ناك اذإ سائتلالل وأ
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 .«رارشألا قفارت ال» :كليمزل كلوق وحن

 الأ :نيطرشب عراضما لعفلا مزجت يهو

 أو. ءةلسملا :ةبش لإ .لصاف ايي .لضفي

 فذح ٌمصيو .'"طرش ةاذآ "ابيقتس

 ًءىفاك» :وحن .هيلع لدي ليلدل اهعراضم

 :يأ .«الف الإو .نيدهتجي اوماد ام كيالط
 يف اهدعب عراضملا فذح بجيو .مهئفاكت الف
 ءاتوكس تكسا :يأ .«امالك ال اتوكس» :وحن

 عراضملا مزج اهدعب رثكيو .ًامالك ملكت ال
 مكدحأ دعقي ال» :وحن .ءايلاب وأ ءاتلاب مولعملا
 ملكتلا ةمالعب ءودبملا كلذكو .«داهجلا نع

 ينطو نم 5 ال» :وحن .لوهجملل ينبملا
 ةمالعب ءودبملا مولعملا عراضملا امأ ؛«ةثج الإ

 .ردان همزجف .ملكتلا

 يفن ديفي فرح :ةفطاعلا ال - ب

 :وحن .هيلع هتوبث دعب فوطعملا نع مكحلا
 فطع فرح :«ال») «لطابلا هل قحلا رصتني»

 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم
 ةمضلاب عوفرم فوطعم مسا :«لطابلا»
 فرح «ال» نوكت يك طرتشيو ؛(ةرهاظلا

 :يلي ام فطع
 ل يأ) ار فوطعملا نوكي نأ ١-

 .(ةلمح هبش الو ةلمج

 ,(ّيفنم ريغ) تّيثم مالكب قبست نأ -
 ل لوسكلا ٍصصاق» :وحن :ءءاذن وأ ءهأ وأ

 .ةمزاج ريغ ةيفان تكبضأ .طرش ةادأب ةقبش نإف )١(

 نبا ال مراكألا نب اي» :وحنو «دهتجملا

 .«ةلفسلا

 ىلع اهيفوطعم دحأ ىدهي 3 -

 القح ٌتيرتشا» :وحن زوجي ال كلذل .رخآلا

 .لقحلا ىلع قدصت ضرألا نأل «أضرأ ال

 .رخآ فطع فرحب «ال» نركقت الأ - ع

 .فطع يفرح نارققا زاوج مدعل

 .رركت الأ - ©

 ىلع لخدي فرح :ةيفانلا ال - ج

 لكأ ال» :وحن .ابوجو رّركتيف ,يضاملا لعفلا
 زوجيف .عراضملا لعفلا ىلعو ,«ٌبرش الو

 :وحنو «لكاي ال ديز» :وحن .همدعو راركتلا

 ال فرح وهو .«ٌبرشي الو لكأي ال ديز»

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ّيبم .هل لمع
 .بارعإلا

 لمع ةلماعلا ةيفانلا ال - د

 لكس ترح اهلا ةلؤنْوأ :«سيل»

 تنصت [ذتيملا عفر يف ةصقانلا لاعفألا لمع

 :اهلمع يف طرتشيو .ربخلا

 ,لصاف اهمسا نيبو اهنيب لصفي الأ - ١
 اًراج وأ .افرظ لصافلا اذه ناك اذإ الإ

 دحأ كيلع ال» :وحن .ربخلل ل يور

 ىلع ينبم لماع يفن فرح :«ال») اند

 امأ ءنيئزاجحلا دنع الإ لمعت ال اهنأل كلذب تيس (5)
 ًادتبملا بصنت ال مهدنع اهنا يأ ءاهنولمعُي الف ميمت ونب
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 :«كيلع» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 هل لحم ال نوكسلا ىلع بم رج فرح :ىلع
 تاكلاو اب دبا فلعتما همنا رعإلا نم

 رج لح يف عتفلا ىلع بم لصتم ريمض
 عوفرم «ال» مسا :«ذحأ» .رجلا فرحب

 «ال» ربخ :«ايدتعم» .ةرهاظلا ةمضلاب

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 نأل .«آلإ» ب اهيفن ضقتني الأ - ١
 .ًاتايثإ ىنعملا لعجي يفنلا ضقن

 ,تابثإ يفنلا يفن نأل .رّركتت الأ - "٠
 .يفنملا يف الإ لمعت ال يهو

 .«نإ» اهدعب دازت الا - غ

 ,نيتركن اهربخو اهمسا نوكي نأ -

 :يدعجلا ةغبانلا لوق دش دقو
 ايعاببانإ لل: ىلقلا ارش غلحو

 ايخارتم اهّبح نع الو اهاوس

 اذإو .هانأ» وهو ةفرعم اهمسا ءاج ثيح

 لطي. طورشلا هذه نما اطرش هالو تذقف

 ودنا ءاهلمع
 ن1: عجم مذا ووزع 1

 .اهمسا نع ْتْلِصف اهنأل .اهلمع
 لطب ثيح نطو بح لإ لجر ال» -

 :«ال») «الإ» ب اهربخ ضاقتنال اهلمع

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح
 ةمضلاب عوفرم أدتبم هرج .بارعإلا

 ىنبم ىغلُم ءانثتسا فرح :«الإ» .ةرهاظلا

: 

 .بارعإلا نم هل لحن ال نوكسلا ىلع
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«ٌبحي»

 ازاوج هيف رثتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 ربخ عفر لحم يف «بحي» ةلمجو .وه :هريدقت

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«هنطو» .أدتبملا
 لصتم ريمض ءاطاو .فاضم وهو .ةرهاظلا

 .(ةفاضإلاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم
 لطب ثيح «لذاختم دحأ ال ال» -

 ىلع ينبم يفن فرح :«ال») اهراركتل اهلمع
 :«ال» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 أدتبم :«دحأ» .يفنلا ديكأتل دئاز فرح

 ريخ :«لذاختم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 .(ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 لطب فيش ل داشتو دحأ نإ ةلؤاح
 برع هرمي :ةيفانلا «ناو ةدايذل اهل

 ملذات دعا ل لو تارغإ
 اهلئهن لطب كبح ها ماع لملا ةلوزع

 ...يفن فرح :«ال») ةفرعم اهمسا نأل

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«ملعملا»

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ربخ :«رضاح»

 ,"'ًافوذحم اهربخ نوكي نأ «ال» يف بلاغلاو
 :رعاشلا لوقك رك ذي -

 انيقايب .ضرألا لدغ يش الف ّرَعَت

 ايقاو هللا ىضف ام رّرَو الو

 9 و
 ةدحولا ىفن ةيزاجحلا «ال» ب داريو

 .كلذ موزلب مهضعب لاق كلذل )١(

 هكدا/



 "ل

 «رادلا يف لجر ال» :تلق اذإف .سنجلا يفنو
 سنج نم دحأ سيل :دارملا نوكي نأ ّحَص

 سيل :نوكي نأ ٌحصي ابك .رادلا يف لاجرلا
 ةيفانلا «ال» امأ» .2”رادلا يف دحاو لجر

 ايفن سنجلا يفن الإ ال ىنعم الف سنجلل
 0 ١

 .«امات

 فرح :"”سنجلل ةيفانلا ال - ه
 اهيف لمعيف .ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدي

 .ربخلا عفرو ًادتبملا بصن نم هنا لمع

 عقاولا سنجلا نع ردخلا يفن ١. فت يهو

 ليبس ىلع وأ ءاماع ايفن :ىأ اًضن اهدعب

 اذإف .لامتحالا ليبس ىلع ال .قارغتسالا

 ال :ىنعما ناك هتحاَسلا يف لجو الد تلق
 طرتشيو .ةحاسلا يف دوحوم رثكأ "لو ذدحاو

 ١ - نيت ركن اهربخو اهمسا نوكي نأ 27

 اهمسا نيبو اهنيب لصفي الأ - ١

 .لصافب
 لب رادلا يف ٌلجر ال» :انه لوقن نأ زوجي كلذل )١(

 .«ةثالث وأ نالجر

 نع أدتبملا ُئَربت اهنأل «ةئرعتلا ال» أضيأ ئمستو 0

 .ربخلاب هفاصتا

 اذه عقي دق نكل .سنجلا قارغتسا ىلع هتلالد نع

 نوكي نأك .سنجلا اهب داري ةركنب ةلوؤم ةفرعم مسالا

 .مركلاب روهشملا متاحك .ةفصب ارهتشم املع مسالا

 ...ءادحلاب روهشملا مثيهو ,ةعاجشلاب روهشملا ةرتنعو
 .«هوركم متاح ال» :وحن .خلا

 .رج فرح اهيلع لخدي الأ

 هذه اهيف ترفاوت يتلا ةلثمألا نمو

 :«ال») «تيبلا يف لجر ال» :كلوق طورشلا

 ال نوكسلا ىلع ينبم سنجلا يفنل فرح
 «ال» مسا :«لجر» .بارعإلا نم هل لحم

 فرح :«يف» .بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم
 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج
 ردا كلو .نانقي قلعت «ناوتعألا
 امأ .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي مسا :«تيبلا»

 نإف .طورشلا هذه نم طرش قققحتي مل اذإ
 رادلا يف ديز ال» :وحن ,ةلمهم حبصت «الرر

 الو لجر رادلا يف ال»و .©«ليلخ الو

 ('”«داز لب 537107 ,0!يةأرما

 ناك ام ىلع ًاينبم «ال» مسا نوكيو
 نيل ام انه درفملا) ادرفم ناك اذإ ةدنا بضتُي

 نيّلجر ال» :وحن .(فاضملاب ًاهيبش الو ًافاضم

 اهمسا نأل ءاهراركت بجوو انه «ال» تلمهأ (4)

 يفن فرح :«ال» :يلاتلا وحنلا ىلع لثملا برعثو .ةفرعم
 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع قيم لمهم
 رج فرح :«يف» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«ديز»

 ربخب قلعتم .بارعإلا نم هل ّلحت ال نوكسلا ىلع بم
 ةرسكلاب ورح مسا :«رادلا» .دوجوم :هريدقت فوذحم
 ال حتفلا ىلع بم فطع فرح واولا :«الو» .ةرهاظلا

 .يفنلا ديكأتل دئاز فرح «ال» .بارعإلا نم هل لح

 .دوجوم :هريدقت فوذحم ربخلاو .هديز» لثم «ليلخ»

 اهنيب لصف هنأل ءاهراركت بجوو انه «ال» تلمهأ )0(

 .اهمسا نيبو

 .رج فرج اهب لصتا هنأل انه «ال» تلمهأ ()

 كما



 الرو ("!«اننطو يف نيمولظم ال»و 2'«اندنع

 اذإ .ًايوصنم نوكيو ."!«ٌتامولظم تادهتحي
 فحص ٌمئاب الم :وحن .ءافاضم ناك

 لماعلا وهو) فاضملاب ًاهيبش وأ .©!«دوجوم

 وطعام انكم ًاعئاب ال»» :وحن .(هدعب |ميف

 ال» :وحنو .«دومح ّرشلا يف ابغار ال» :وحنو
 .«هوركم هقلخ ًايرك

 ركذ لبق َتعنو ءاّينبم «ال» مسا ناك اذإو
 :هجوأ ةثالث درفملا هتعن يف كل .ربخلا

 بلاط ال» :وحن .حتفلا ىلع ءانبلا - ١

 اهتوعنمو «ذحجي» نوكتف .")
 .«َسشَع ةسمخ») تيكارت ينبملا بكر ملاك
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 «رساخ دحي

 يف (ىئثم هنأل) ءايلا ىلع بم «ال» مسا :«نيلجر» )١(

 عمج هنأل) ءايلا ىلع ينبم «ال» مسا :«نيمولظم» )١(

 عمج نأل) رسكلا ىلع ؛ ينبم «ال» 5 55-0 )7

 لح يف (ةحتفلا نم ًاضوع ةرسكلاب بصني ماسلا ثنؤملا

 .حتفلا ىلع انه ماسلا ثنؤملا عمج ىنبي , نأ زوجيو .بصن
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ال» ربخ :«تامولظم»

 ...نوكسلا ىلع بم سنجلا يفنل فرح :«ال» (؟)
 :فانظم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب رعت «ال» مسا :«عئاب»

 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحمي هيلإ فاضم :«بفحص»
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ال» رثخ :«دوجوم»

 ,ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «ال» مسا :«اعئاب» (0)
 انو وق .وه :هريدقت ًازاوج هيف رعتسم ريمض هلعافو

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لعافلا مسال هب لوعفم

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «ال» ربخ :«دوجوم»

 هتوعنم عم هبيكرتل) حتفلا ىلع ينبم تعن :هدجي» (7)
 .(ةّيجزملا دادعألا بيكرت

. 

 ادم بلاط ةلو روحت :نسنلا
 ."!«ٌلشاف

 دج بلاط ال» :وحن .عفرلا -
 الف .ربخلا ركذ دعب َثعن اذإ اَمأ .*!«لشاف

 ال» :وحن ,بصنلاو عفرلا :ناهجو الإ زوجي
 .«الوسك وأ لوسك فصلا يف بلاط

 ناك اذإ يأ) ًابوصنم مسالا ناك اذإ امأ
 تعنلا ءانب عنتما .(فاضملاب ًاهيبش وأ ًافاضُم

 يأ .نارخآلا ناهجولا زاجو .حتفلا ىلع
 ءادحي ملع بلاط ال» :وحن .عفرلاو بصنلا
 .«رساشخ 0 وأ

 «ال» مسا فذحي دق 5 :تاظوحلم

 ال» :وحن .ليلد هيلع لد ذإ .سنجلل ةيفانلا

 رثكيف .ريخلا امأ .كيلع دا ال :يأ .«كيلع

 ال» :يأ .«سأب ال» :وحن .ملع اذإ هفذح

 .«كيلع سأب

 ةيفوتسملا“ «ال» ترركت اذإ - ب
 :هجوأ ةسمخ كل زاج .طورشلا

 ءاعم ةيناثلاو ىلوألا «ال» لامعإ - ١

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :وحن
 اهب ناتعاز .ءاعع اهلقع ةافلإ 8

 ةهبشملا «ال» ل مسا اًمإو .ًادتبم اَمإ .امهدعب

 .«ِهللاب الإ ةوق الو لوح ال» :وحن .«سيل» ب
 عبت انه) ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم تعن :«ادجم» (7)

 .(لحملا ىلع هتوعنم

 عبت انه) ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم تعن :هدحي» (4)
 .(ءادتبالا ىلع عفرلا اههلحو .اهمسا عم «ال» لح تعنلا
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 كل ابأ ال

 ةيفان اهرابتعاب ىلوألا «ال» لابعإ - “

 امِإ ءاهدعب ام عفرو .ةيناثلا ءاغلإو ,سنجلل
 ,«سيل» ب ةهّبشملا «ال» ل ًاسا اًمإو أدتبم
 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :وحن

 اهدعب ام رابتعاو .ىلوألا ءاغلإ - ع

 سيلان ةينفلا «الونل اناا وأ ذهن

 هلو درحت :نينخلل ةيفاث ةيئاعلا ةّألو لامعإد

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح

 .ءسنجلل ةيفان ىلوألا «ال» لابعإ - ه

 افرح اهرابتعاو .ةيناثلا «ال» لمع ءاغلإو

 ىلع ًابوصنم اهدعب ام رابتعاو .ًادكؤم ادئاز
 هرعت لوألا ةالو بأ لن لظ: قرلظفم هنأ
 .«هللأب الإ ل الو لد الر

 ىلع ماهفتسالا ةزهه تلخد اذإ - ج

 قب لجو لاب وكن ,مكحلا ريغتي ال .«ال»

 .«؟رادلا

 باوجلا يفنل فرح :ةيباوجلا ال -
 .بارعإلا نم هل لح الا 557

 تلباقأ» :وحبن : ءاهدعب لمجلا فزحت هذهو

 .هلباقأ مل ءال :يأ «ال - ؟ملعملا

رر ينات :ةدئازلا «ال» -و
 :«*ل

 :مهلوقك .طقف رولا ةهج نم «نلإر

 .«ءيش ال نم 5000 .«داز الب تئج»

 لمع لوصول ظفللاةهج نم ةدئاز انه «ال» ف

 ال ,ءاهدعب ام ىلإ اهلبق يذلا رجلا فرح

 .يفنلا ديفت اهنأل .ىنعملا ةهج نم

 حجن ام» :وحن .ىفنلا ديكوتل ةدئاز

 .«ورمع الو ديز

 ال امم اذهو .,اهجورخك اهلوخد.ةدئاز

 :رعاشلا لوق وحن .هيلع ساقي

 ةناضع ينترتعاف ىًَلي 08
 ُعَطَفَتْيالِبْلَقلاٌريمْض داكو

 .ُلقتي :يأ
 لصو» :يف «ال» لصو رظنا :ةظوحلم

 .«ال

 :كل ابأ ال
 فرح :«ال» :يلاتلا وحنلا ىلع 5

 هل لح ال نوكسلا ىلع نبم سنجلا يفنل
 بوصنم «ال» مسا :«ابا» .بارعإلا نم
 :فاضم وهو .ةتسلا ءاسألا نم: هنأل فلألاب

 فاضملا نيب مَحَقُم دئاز فرح ماللا :«كل»
 نم هل لح ال حتفلا ىلع بم .هيلإ فاضملاو

 ىلع قبم لصتم ريمض فاكلاو .بارعإلا

 ءال» ربخو .ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا
 ...«دوجوم» وأ ,«فورعم» :هريدقت .فودح

 .خلا

 :هللا الإ هلإ ال
 فرح :«ال» :يلاتلا وحنلا ىلع 52

 ٠لاه



 د .لمذل نركشلا قلع وتس سلا نون
 ىلع يىنبم «ال» مسا :«هلإ» .بارعإلا نم

 ينبم ءانثثسا فرح :«الا» .دوجوم :هريدقت راع هالو رخو سنا لع و عقلا
 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع
 لحن نم لدب ةلالجلا ظفل ,عفرلاب :«ُهللا»
 يف رتتسملا ريمضلا نم وأ .اهمسا عم «ال»
 نأ كلو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ,ربخلا

 .ًابوصنم ىنثتسم هّيزعتو ةلالجلا ظفل ٌبصنت

 :ّساَب ال
 ىلع بم سنجلا يفنل فرح :«ال»

 :«سأب» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 ,بصن لحم يف حتفلا ىلع ّنبم «ال» مسا
 .دوجوم :هريدقت فودح ربخلاو

 و

 :كلب 0
 8ع 0

 .ساب ال :رظنا .«ساي ال» بارعإ برعت

 وأ .كل دوجوم :هريدفت فوذحم «الو رخو

 .خلا ...وأ .انل

 :لب 5

 يتلا «لب»و .ةدئازلا «ال» نم 56 ظفل

 فطع فرح :«ال») «ةباتكلا ليل ةءارقلا ٌديرأ» :وحن .بارضإلل فطع فرح يه

 اذبح ال

  ..بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع ينبم
 ىلع ىبم بارضإو فطع فرح :«لب»

 :«دباتكلا» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فوطعم مسا

 :رعاشلا لوق وحنو

 ار للا يل ال اانا
 لوفاو ةفسك سمشلل ضَقي

 :امّرت ال
 ول :رظنا .اهبارعإو «امرت ول» ماكحأ اه

 .امرت

 سة م ج

 :مرج اال

 ناب ال :رظنا .«سأب ال» بارعإ برعت

 :اذبح ال
 فرح نم تكريت .مذلا ءاشنإل ظفل

 ءاشنإل يذلا «اذبح» ظفللاو «ال» يفنلا

 يضاملا لعفلا نم هرودب بكرملاو ,حدملا

 وحنلا ىلع برعيو .ةّيراشإلا «اذ»و «ّبح»
 نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :«ال» :يلاتلا

 رضام لعف :«ٌبح» .بارعإلا نم هل لح ال
 مسا «اذ» .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم دماج

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ

 هالا



 لازال

 ناكرتشم نائيش ةمث ناك اذإ ةصاخبو ,«اهيس :لاز ال
 .اهلبق ام اردق رثكأ اهدعب امو .دحاو رمأ يف )١(. َّلاَز :رظنا

 ًافاضم ال يأ) ًادرفم اهدعب مسالا ناك اذإف
 دق روع: ةفرعم (كاضلاب هيك الو :ام ىو ال

 الو ٌبالطلا ٌبحأ» :وحن .عفرلا ١- 2 .اهبارعإ برعتو .«ابّيس ال» ماكحأ اه
 وأ ضارتعا فرح واولا) «نودهتجملا ايس .اهيس ال :رظنا

 فرح :«ال» .'"ةيلاح وأ فطع وأ فانئتسا
 دل لع هل نوكسلا لع قس نمل نقلل :اميس ال

 بوصنم «ال» مسا :( ىس» .بارعإلا نم  االو» ةرابع لامعتسا ةيب رعلا 2 رثكي

 ذدهتجملا اهيس الو بالطلا بحأ

 فوذح «ال» ريخو

 .دوحوم :هريدفت

 دوجوم:هري دقت فوذح «ال»

 .ةيلاح وأ .ةفوطعم وأ .ةيفانئتسا وأ .ةيضارتعا نوكت اهدعب ةلمجلاو )١(

 ةال"



 كيلع ال

 ينبم لوصوم مسا «ام» .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع

 عوفرم فوذحم ًادتبل ربخ :«نودهتجملا»

 :مالكلا ريدقتو .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 مع نيدنلا لبق هلو بالظنلا “يع

 ةمات ةركن ةانق :تارعا وهو :نرتيععملا

 مه» ةلمجو .ةفاضإلاب رج لحم يف .ءيش ىنعمب

 .(«أام» تعن رج لحم يف «نودهتجملا

 اكن ةلو تالطلا نسأو هوت ملا

 نطع وأ لدي «نيةيتجلاو) «نيديتملا

 عمج هنأل ءايلاب رورحي ةّماتلا «ام» نم نايب

 هيلإ ًافاضم هبارعإ زوجيو .ماس ركذم
 .(ادئاز افرح «ام» نيربتعم

 لعفل هب لوعفم هنأ ىلع بصنلا - '"
 .دئاز فرح «ام»و .فوذحم

 ,ةركن «اميس ال» دعب مسالا ناك اذإ امأ

 ام رابتعا ىلع) رجلاو عفرلا هيف زوجيف

 ةردان ءايشأ ٌبحأ» :وحن .بصنلاو .(قبس
 «اهيس الو» لثم :«اهيس الو») «الاثمت ابّيس الو
 بوصنم زييع :«الاث» .نيقباسلا نيلثملا ىف

 عاف :كلوق يف اّمأ .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 ٌبرعتف ..الاثت ايس الو ةردانلا ءايشألا
 لاحلا عم «ام», نوكتو .ةبوصنم الاح «الاثق»
 رورجملاو فورظلا عمو .ةفاك ةدئاز اهدعب

 يف ايس الو ميسنلا ٌبحأ» :وحن ,ةلوصوم

 .«نانبل

 .ءاضرستلو نعم «ابيس الو» يتأت دقو

 اهدعب ام نوكيو ,قلطملا لوعفملا عقوم 5

 هبش الو ةلمج ال يأ) ًادرفم ناكأ ءاوس .ًالاح
 اميس الو ُملعملا ينيجعأ» :وحن .(ةلمح

 ملعملا ينبجعيإ» :وحن ,ةيمسا ةلمح مأ .«أبلكتم

 ,ةيطرش ةلمج مأ ,"!'«ملكتي وهو ايس الو

 , "ملكت نإ ا الو ملعملا ينبجعي» :وحن

 ايس الو مّلعملا ينيجعي» :وحن .ةلمج هيش مأ
 واولاي ةنورقم ةيوضام ,ةلمج مأ ,"0«همالك يف

 .«كحض دقو ملعملا ينبجعي» :وحن ,«دق»و

 ع
 :كش ال

 رض ذل
 .سأب ال :رظنا .«سأب ال» بارعإ برعن

 :كيلع ال
 ىلع ينبم سنجلا يفنل فرح :«ال»

 اهمساو .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 :ىلع :«كيلع» .«ساب» :هريدقت فودذحم

 .لاح بصن لح يف «ملكتي وهو» ةلمج )١(

 لح يف فوذحملا طرشلا باوج عم «ملكت نإ» ةلمج (1)
 .لاح بصن

 .لاح فوذحمب قلعتم هيف» رجلا فرح (”)

 ةا/'؟



 ورغال

 نمل لخمس ال ان رعملا لع نه رع ترع
,1 

 :هريدقت فودحم ربخب قلعتم .بارعإلا

 .رحلا فرحب رج لحم يف متفلا

 :ورغ ال

 نال ال :رظنا .«سأب ال» بارعإ برع

 :ام ّلثم ال
 .اهبارعإ برعتو هايس ال» ماكحأ اهل

 امس ل رظنا

 :نوكي 5

 دويعنا ىلإ :نيرعتو» «تاتكسألا تاوذأ قف

 وحنلا ىلع «أديز نوكي ال بالطلا حجن»
 ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح «ال» :يلاتلا

 عراضم لعف و .بارعإلا نم هل لح

 همسأو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم صقان

 لصألا فالخ ىلع ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 وه نوكي ال :مالكلا ريدقتو .وه :هريدقت

 اكل .ادي 9 حجانلا نوكي. ذل ةوأ ,اديز

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «نوكي» ربخ

 .لاح بصن لح يف «أديز نوكي ال» ةلمجو

 .بارعإلا نم اه لح ال ةيفانئتسا وأ

 يف اهلمع لمعيو «سيل» ب هبشم فرح

 :يه طورشب .ربخلا بصنر أدتبملا عفر

 .«الاؤاس اهيفت' نطقتني لأ -5

 نم اهربخو اهمسا نوكي نأ - ”
 وهو) نيحلاك .نامزلا ىلع لدت يتلا ءامسألا

 .ناوألاو .تقولاو .ةعاسلاو .(اعويش رثكألا

 .اهوحنو

 اهمسا يأ) اهيلومعم دحأ نوكي نأ -
 .ًافوذحم (اهربخ وأ

 اهيلومعم نم روكذملا نوكي نأ - ؛

 .ةركن

 هذه اهيف ترفاوت يتلا ةلثمألا نمو

 «صانم نيح تال» :ةيآلا طورشلا

 ىلع ينبم يفن فرح :«تال») (”:ص)

 ةحتفلاب بوصنم «ثتال» ربخ :«نيح» .حتفلا

 .فوذحم «تال» مساو .فاضم وهو .ةرهاظلا

 .«صانم نيح نيحلا تالل» :مالكلا ريدقتو

 ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم :«صانم»

 طورشلا نم طرش ٌدقف اذإ اّمأ .(ةرهاظلا
 ريغ) ةلمهم «تال» حبصتف .ركذلا ةفنأآلا

 :يثيللا لدرمشلا لوق وحن .(ةلماع

 ريجم تال نيح كراوج يغبي

 ىلع اهوخدل «تال» لمع لطب كين

 ها



 لمهم يفن فرح :«تال») نامز مسا ريغ

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع بم

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«ربخا)

 .(دوجوم :هريققت فوذحم ربخلاو

 رج فرح «تال» تدرو :ةظوحلم

 :ةلمٌرَح نب رذنملا لوق يف ًاذوذش

 ناوأ تالو انَحلَص اوِيلَط

 هانت وح نا ايما

 :مزاللا

 .مزاللا لعفلا :عجار
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 «نأ»و ءليلعتلا مال نم تكرس طفل

 ىلع لخدت كلذلو .ةيفانلا «ال»و .ةبصانلا

 ام ثيحو# :ةيالا وحن .هبصنتف عراضملا

 نوكي الئل .هّرطش مكهوجو اوُلّوَف متنك

 (16- :ةرقبلا) بح مكيلع ساشلل
 ىلع ينبم ليلعتو رج فرح ماللا :«الثل»)
 قاع ةتارعدلا نم ل «نخنالا ندكلا

 ّيردصم فرح :«نأ» .«اولوف» لعفلاب
 لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لابقتساو بصنو

 ىلع ىنبم يفن فرح :«ال» .بارعإلا نم هل

 :«نوكي» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 عدلا ترون نساك احب لس

 نا نركب لاو م ل رزملا ندصملاو ةرهاظلا
 .(..رجلا فرحب رج لح

 :ةملكلا مال

 ذوخأملا نازيملا نم ماللا لباقت يتلا يه
 نق كسملااو 4 رقز ل يحل اكاي لعنلا طفلا نع
 يف ءارلاو («سعق» رذجلا نأل) «سعاقت»

 ىلا يم ©

 .«ربخ» رذدجلا نال «ربختسا»

 - مسقلل ةئطوملا ماللا نم بكرم ظفل
 اذإف .ةّيطرشلا «نإ»و - فوذحم مسقلاو

 ام امهمّدقتي مو .مسقلاو طرشلا عمتجا

 ,هوحنو .«ناك» مساو .ًادتبملاك ربخلا بلطُي

 نع هب ينفتساو ءامهنم قباسلل باوجلا لج

 ال اوجرخا نئل# :ةيآلا وحن ,ٌرخآلا باوج

 :«نئل») ١١( :رثحلا) «مهعم نوجرخي

 «نإ»و .اهليق فوذحم ِمَسَقِل ةتطوم ماللا

 رضام لعف :ةةيضرعأ) .طرش فرح

 طرشلا لعف وهو «مصلا لع ينبم لوهجملل

 بنان عفر لح يف قبم لصتم ريمض واولاو

 لعف :«نوجرخي» .يفن فرح :«ال» .لعاف
 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم
 يف نبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 راجلاو .رورجمو راج :(مهعم)) .لعاف عقر لح

 «نوجرخي» ةلمجو .«نوجرخي» لعفلاب قلعتم

 .(مّسقلل باوج
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 برعتو ,ةيبلت دعب ةيبلت كّيلط يّبلأ :ينعت

 ةروص ىلع هنأل ءايلاب ًابوصنب ًاقلطم الوعفم
 لصتم ريع :قاكلاو: :فانطنا وهو: ملا

 يهو .ةفاضالاب رج ّلحت يف حتفلا ىلع بم
 00 .بطاخملا ريمض ىلإ ةفاضإلا مزالت

 :زجارلا لوق يف تناغلا ريم ىلإ اهتفاضإ
2 2 7 

 يىبودو ينتوعد ول كنإ
 ريق“

 0 رستم تا ءاروز

 اين وحد نمل ِهيبل :تلقل
 لوق يف رهاظلا مسالا ىلإ اهتفاضإ ِذش اك

 اروسسسي - قباب امل - توعد

 ] 2 يد مم

 "روس يدي يبلف ىبلف

- 

 و

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع اينبم ,"'نامزلل
 ال اهنأ اك .اقلطم اهرج زوجي الو ,هيف لوعفم
 :وحن .ريمضلل وأ مسالل ةفاضم الإ يأت

 يف يذلا غارفلا :عزنملا .ةديعبلا ضرألا :ءاروزلا )١(

 .ةعساولا :نويبلا .رئبلا

 .أكتم :اروسم .ينباصأ :ينبان (؟)
 ىلع لدي مسا ىلإ تفيضأ اذإف هيلإ فاضملا بسحب (')

 لع لدي مس ١ ىلإ تفيضأ اذإو .نامز فرظ تناك نامز

 .ناكم فرظ تناك ناكم

 تيلعوو .«سمشلا عولط ىدل كترز»

 .ةياغلا ءاهتنال يهو .(27«كيدل

 د

 :ندل

 وأ ناكملل افرظ برعُي دماج مس

 لع: «"اوركتتلا لع. انيم 1! نانزلل
 ذي تا ايلاغا رح قيقا لوققم بست
 «ًاملِع اَنُدَل ْنِم ُهاسْلَعَوِل :ةيآلا وحن
 ىلإ اّمِإ .ةفاضإلا مزالتو .(19 :فهكلا)
 ,ميكح نَُل ْنِمِظ :ةيآلا وحن .مسالا
 وحن .ريمضلا ىلإ اًمإو ١(. :دوه) «ريبخ
 :فهكلا) «ًاملِع اَنُدَل نم ُهانملَعَوه :يآلا
 :يماطقلا لوقك ةلمجلا ىلإ امو 60

 ُهنفْرَو نهَقاَر ناوغ عيرص

 تناردل ا دريس نكت 0 بش ندْل

 اذإو .(ةفاضإلاب رج لح يف (ٌّبش» ةلمج)
 اهب تلصتا .ملكتملا ءاي ىلإ «نُّدّل» تفيضأ
 .اهنم اهديرجت لَقو «يفُدَلد لاقُيف ةياقولا نون
 فرظ لبق تعقو اذإو .ةياغلا ءادتبال يهو

 ,زييمتلا ىلع هبصن وأ فرظلا ٌرج زاج .نامز
 و 5 0

 .«هودغ وا هودغ ندل كترز» :وحن

 دنع ءاي بلقت «ىلع» «فلأك» «ىدل» فلأ نأ ظحال (4)

 .ريمضلا ىلإ اهتفاضإ
 .«ىدل» يف ابك .هيلإ فاضملا بسحب (0)

 .برعتف سيق ةغل يف لإ (1)
 .ًاقلطم َرِع ال يتلا «ىدل» فالخب (1)
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 :نودل
 مسأ .ليثملاو برعلا "ننعم «ةدل» عما

 ,واولاب عفري .ملاسلا ركذملا عمجب قحْلُم

 .ءايلاب رجيو 508

- - 
© > 

 :كيدل

 :يتأت

 «ىدل» فرظلا نم اكرم ًاظفل - ١

 :ىدل ةزظنا :تطاخملا ليمطَو
 :وحن لح :ىنعمب رمأ لعف مسا - ؟

 لعف مسا :«كيدل») هذخ :يا .«ملقلا كيدل»

 ريمض هلعافو .اظفل حتفلا ىلع يم رمأ
 :«ملقلا» ت1 ةريذقت انو هيف ركتسم

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 :اذل

 مساو .ماللا :رجلا فرح نم ةبكرم

 :موزللا

 لامفألا يّدعت مدع .وحنلا يف .وه

 :عجار .هب لوعفملا ىلإ لعافلا اهزواجتو
 .مزاللا لعفلا

 #ث

 :اعل

 ,هوركم نم شعتنأ :ىنعب بوصنم ردصم

 .ةمالسلاب ءاعدلا نتضتي ةرتغ نم: ضبقوا

 نم هللا هماقأ ال :ىأ «نالفل اعل ال» :لاقيو

 وأ ًاقلطم ل و .هشعنأ الو .هترثع

 ينك لوف :هنفو فلاب ايوضتن دي الو فقن

 :ريهز نب

 اكلأعل:َترثعاُمإ لئاق الو

 هارد

 :لعل
 .لعفلاب هبشم فرح - ١ :نيهجوب يتأت
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 :لعفلاب ةهّبشملا َّلَعَل -أ
 ربخلا عفريو أدتبلا بصني فرح

 وحن «,بوبحملا رمألا بلط وهو يجرتلا

 ١184( :ةرقبلا) «نوحلفت مكلعل» :ةيآلا

 حتفلا ىلع ينبم بصنو جرت فرح :«لعلا)

 لصتم ريمض :«مك» .بارعإلا نم هل لح ال

 عوفرم عراضم لعف :«نوحلفت» .«ّلعل»
 :ةسيمتلا .لاعفألا نما ةلألا نوتلا :توبك

 يا: نوكبلا لع ةوبم لصتم نين: قاولاو
 عفر لحم يف «نوحلفت» ةلمجو .لعاف عفر لح
 .فوخلاو قافشإلا ديفت دقو .(«ٌلعل» ربخ
 ليلعتلا وأ .«كلاه ضيرملا ّلعل» :وحن

 انلعل ةباتكلا نم ٍهتنا» :وحن .(يك :ىنعب)
 6ا/ا/



 ,ماهفتسإلل وأ .2"”ثّدحتنل :يأ «ُثَّدحتن

 « ىكْزَي ُهَلَعَل كيرْدُي اموط :ةيآلا وحن
 دقو ؟ ىكزتي كيردي امو :ىأ ,(3 :سبع)

 ىقبتو لعزل حبصتف لفل نم ماللا رع

 1 اهيلع لخدت دق اك .اهلمعبو اهانعمب

 العل» :وحن .لمعلا نع اهنكتف ةدئازلا
 فوفكم 5 فرح :«املعل») «رطم سقطلا

 فرح :«ام» .حتفلا ىلع ّنبم لمعلا نع
 هل لحم ال نوكسلا ىلع بم .ٌفاكو دئاز

 عوفرم أدتبم :«سقطلا» .بارعإلا نم

 عوفرم ربخ :«رطمم» .ةرهاظلا ةمضلاب

 ربخ ىلع «نأ» لخدت دقو .(ةرهاظلا ةعشلاب

 نوكيو ,«لعفي نأ هلعل» :وحن .«لعل»

 عفر لحم يف «َلَعْفَي نأ» نم لوؤملا ردصملا
 .«ىسع» ىنعم اهنمضتل «لعل» ربخ

 نون لوخد مدع حصألا :ةظحالم

 هلكتملا داع اج ةلصتا 1ذإ :ةاهيلغةناقزلا
 :كلام نبا لوقي .تيل سكعب .«يلعل» :وحن
 اردن يتيلو اشف ينتيلو

 اريخن نكو سكعا ردي عمو

 :ةراجلا ْلَعَل - ب
 ىف دنارلاب ًاهيبش زج فرغت «لقل# قأت

 :رعاشلا لوق هنمو .ليقع ةغل

 :يأ (غغ :هط) « ىثخي وأ كدي هلعل » :ةي“لا هلثمو )١(

 .رك ذتيل

 و

 ميرش مك نأ يشب
 يبم دئازلاب هيبش رج فرح :«لعل»)

 :«هللا» .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع

 .ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم ةلالجلا ظفل

 فرح ةكرحب لحملا لاغتشا' اهروهظ عنم
 ,ضام لعف :«مكلضف» .دئازلاب هيبشلا رجلا
 هيف راتسم ريمض هلعافو .حتفلا ىلع بم
 ينبم لصتم ريمض :«مك» .وه وه :هريذدقت ًازاوج

 ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 :«انيلع» .أدتبملا ربخ عفر لح يف «مكلضف»

 هل لاا نوحعلا لعام رج فرح :ىلع
 :«ان» .«مكلضف» لعفلاب قلعتم تارعألا نم

 ٌرِج لحم يف نوكسلا ىلع قيم لصتم ريمض
 (...رجلا :فرحب

 عر

 :املعل
 7 ةفوفكملا هلعلا نم كرف ظفل

 .لعل :رظنا ,ةفاكلا .ةدئارلا «ام»و ,لمعلا

 .«ىفشي ضيرملا العلو :وحن

 ”ري6و

 :كرمعل

 فرح ماللا :يلاتلا وحنلا ىلع برعُت
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ّنبم مَسقلل

 أدتبم («رمغا» اهلصأ») «رمَع» .بارعإلا
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 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 يف حتفلا ىلع ىنبم لصتم ريمض فاكلاو
 :هريدقت فوذحم ريخلاو .ةفاضإلاب رج لح

 :دبعلا نب ةفرط لوق منمو ينيك وأ نفس

 ىتفلا طخ امنوا نإ كْرْنَمَل
 دسلا ل ءاحتنر سرا نتاع

 مي

 :ةغل

 «ٌحاصفإلاةْغل ٌبارعإلا» :وحن يف برعت
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 :نوغأ
 :ةيرعلا تاجهللا ضغن , يف «ةغل» -

 واولاب عفري ٠ .ماسلا ركذملا عمجم قَحلُم مسا

 .ءايلاب 86 بصنيو

 وحن نم ةغللا رومأب لغتشملا وه

 رهشأ نمو .اهوحنو .مجاعمو .هقفو .فّرصو

 .يديعارفلا دمحأ نب ليلخلا برعلا نييوغللا

 .ءسراف نب دمحأو .ينج نبأو .هيوبيسو

 ,روظنم نباو .يرشحنزلاو .يطويسلاو

 ,ليقع نباو .يدابازوريفلاو .يديبزلاو
 ...يكاكسلاو .دربملاو .يناجرجلاو

 يب

 :ظفللا

 ىلع لمّتشُم ٌتْوَص دهوحنلا يفوه
 ,باتك .ملع» :وحن امي فقورخلا صعب

 ف رثتسملا ريمضلاك 00 وأ 2(« سمش

 .هلعاف وه ىذلا «ذدهتجا»:كلوق

 م 0-2

 :يمجعالا ظفللا

 نم ةّيبرعلا ةغللا لَحَد يذلا ظفّللا وه
 3 و

 .«امنيس ,نويزفلت .نوفلت» :وحن .ىرخا ةغل

 -قورفملا "فيقللا :”قفتيقللا
 :نورقملا فيفللا

 .فيفللا لعفلا :رظنا

 :بقللا

 يف ,ةصخشُم ٍةنيعُم ٍتاذ ىلع لدي مَع
 ,نيمألا) :وحن .حدمب راعشإلا عم .بلغألا

 ٍراّزجلا) :وحن مذ وأ .(ديشرلا ,نومأملا
 ,ٌيمشاحلا) :وحت ءةبَسِن وأ .(حافسلا

 دعب هامسم لع عضوي بقللاو .(يفوكلا

 قب .انلاتةييعزت# قأيع يا :ةينكلاو تسالا
 .ةيمستلا

 هو



 ,مسقلل ةئطوملا ماللا نم بكرم ظفل
 نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم فرح يهو

 .دق :رظنا .«دق» و .بارعإلا

 . عاكل
 :رظنا -اهبارعإ 5907 .«ُبابخ» ىنعم ا

 تايد

 رانا ايلا رغإ ةودتوب زف تي حو: وتم اه

 :نكل
 عفريو أدتبملا بصني ,لعفلاب هبشم فرح

 :ديفيو .ربخلا

 .عاجش ديز» :وحن .كاردتسالا ١-

 .«ملاسم هنكل

 ,تحجن ول»:وحن .ديكوتلا - ؟
 "!«تجنت م كنكل ,كتمركأل

 «نكل» ب ةدئازلا «ام» تلصتا ةذإو

 امنكل كترايز ٌدوأ» :وحن .لمعلا نع اهتفك

 كاردتسا فرح :«امنكل») .«رطم سقطلا

 م بطاخملا نأل ءانه كاردتسالا «نكل» ديفت ال )١(

 .«نكل» لبق فر رعم اذهو ,حجني

 ع لحب ال حتفلا ىلع ّيبم فوفكم
 ىلع بم فاكو دئاز فرح :«ام» .بارعإلا
 :«سقطلا».بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ريخ :«رطمم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 امنكل» ةلمجو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 نم اهل لح ال ةّيفانئتسا «رطمم سقطلا

 :نسوعلا ىرما لوق هنمو :(تارغإلا

 ٍلْثَوُم ٍدِجَل ىعسأ انكلو
 20 يملاثمأ َلْثَوْلا ّدجملا ُكرْدُي دقو

 -1؟ .فطع فرح ١- :نيهجوب يأت

 .ءادتبا فرح

 :ةفطاعلا نكل -أ
 كلذو .؟”كاردتسالا هانغم فطع فرح

 :طورش ةئالثب

 هل اورق "اهي :فرظفلا وكي نأ

 .ةلمج هبش الو .ةلمج

 .واولاب نرققت الأ - ؟

 ةلمجلا ىلع «ابننكل» لوخد ظحال .ليصألا :لثؤملا ١

 ةلمجلا ىلع الإ لخدت ال «ّنكلهّأ فورعملا نمو .ةّيلعفلا

 .ةيمسالا

 مهوتي ام تابثإب مالكلا بقعت وه ءانه .كاردتسالا ()

 «نكل» ب تعفد «ٌتبرش ْنكل ٌتلكأ ام» :تلق اذإف .هيفن

 .برشلا مدع مهوت

6, 



 ام» :وحن :يهن وأ يفنب 30 نأ - 7

 فرخ «نكل) هاضاحلا نكلا احافت كلكأ

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فطع
 توست كفرات مسا :«اصاجإ» .بارعإلا
 5 نكل تنأ بهذت ال» : وحلو» .(ةحتفلاب

 ,طورشلا هذه نم طرش ققحتي مل اذإو

 «نكل» :رظنا .ءادتبا فرح تحبصأ

 .ةيئادتبالا

 :ةيئادتبالا نكل - ب

 ١- :نإ كلذو ."كاردتسالا ديفي فرح

 :ىملس يبأ نب ريهز لوق وحن .ةلمج اهتلت

 هرداوي ىتخم ال ًءاقرو نبا نإ
 رظشم .ترشملا يف همئاقو ْنكل

 ناك امإط :ةيآلا وحن .واو اهتقبس ١-

 لوسر ْنكلو :مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم

 ناك نكلو :يأ 4١٠( :بازحألا) 6هللا

 :هللا لوس

 .(يفنم ريغ) تبث مالك اهقبس - '"'

 .«حجني ١ لاس نكل كيو حجن» :وحن

 «ام»و .ةفوفكملا «نكل» نم بكرم ظفل

 .ٌنكل :رظنا .ةفاكلا ةدئازلا

 يفن وأ ,هيفن مهوتي ام تابثإ انه كاردتسالا ديفي )١(

 «حججني م ريمس نكل ديز حجن» :وحن ٠ ,هتايثإ مهوتي ام

 .ريمس حاجن مهوت «نكل» ب تفقد“ ثينخ

 هريغ ىلع ةفصب قوفتي نمل لاقُي ريبعت
 (ًابيلح يأ) «ارد» برش هنأك .هسنج ينب نم

 زييك هدعب يتأيو .هوبرش يذلا ردلا قوفي

 ...الطب وأ اما كرد هلل» :وحن .بوصنم

 ىلع يىنيم رج فرح ماللا :«هلل») «خلا

 ربخب قلعتم .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا
 رورجب ةلالحلا مساو .دوجوم :هريدقت فوذحم

 عوفرم أدتبم :«كرد» .ةرهاظلا ةرسكلاب

 ينبم لصتم ريمض فاكلاو .ةرهاظلا ةمضلاب

 هءاسر او .هيلإ فاضم رج لح يف حتفلا ىلع

 ةدايز زوجو ةارغاكلا ةحتفلاب بوصنم زييق
 م رس راف نم كر كرد هلل» :وحن ,«نم»

 37 00 ًاظفل رورجم مسأ :«سراف»)

 .(زييق هنأ ىلع

 .«ماللا» رجلا فرح نم بكرم ظفل

 .ةيماهفتسالا «ام» :رظنا .ةّيماهفتسالا «ام»و

 :ةيآلا وحن .©”بلقو يفنو مزج فرح

 رضاحلا نم عراضملا ىنعم بلقت اهنأل كلذب تيمس (7)
 .يضاملا ىلإ

 ١مه
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 مل

 زوجيو .(” :صالخإلا) «ذّلوب مو ذلب م

 ريرقتلا ديفتف ءاهيلع ماهفتسالا ةزمه لوخد

 كل خّرشن ْملأ» :ةيآلا وحن .خيبوتلاو
 :وحن .خيبوتلا وأ ١( :حارشنالا) «؟كّردص
 لاحب لصتي اهُيفنو .«ةبتنا :كل لُقأ مأ»

 «ذلوي مو ذلْي ملط :ةيآلا وحن .قطنلا

 مل» :ةيآلا وحن .عطقني دقو .(1 :صالخإلا)
 ١(. :ناسنإلا) ةاروكذم ائيش نكي

 ول» :لاقيف .طرشلا ةبحاصم 1 صتختو

 «ال» نع فلتخت يهو 507 " ناو ى»)ّ 5

 .ةمزاحلا 1 :رظنا .ءايشأب ةمزاحلا

 حم

 - 7 .مزج فرح ١- :هجوأ ةئالثب يتأت

 .فرظ - ” .ءانثتسا فرح

 :عراضملل ةمزاجلا ال -أ
 لوخد زوجي ,2''بلقو مزجو يفن فرح

 :اهنم رومأب درفنتو ءاهيلع ماهفتسإلا ةزمه

 فقولاو ءاهموزجم فدح زاوج -5

 ,اهلخدأ امو :يأ «امو ةنيدملا تبراق» .اهيلع

 .«م» يف فذحلا اذه زوجي الو

 وحن .اهموزجي توبث عقوت زاوج - ١

 رضاحلا نم عراضملا ىنعم بلقت اهنأل كلذب تيْمَس )0(
 .لاحلاب لصتملا يضاملا ىلإ

 ىلإ يأ .''”«باذع اوقوذي ل ْلَبِه :ةيآلا
 ال كلذلو .هنوقوذي فوسو .هوقاذ ام نآلا

 ال هنأل .«ناّدضلا عمتجي اَل» :لوقلا ّمصي

 .امههعامتجا عقوتي
 الف .طرشلا ةادأب اهنارتقا عانتما - '"

00 
 .(707 :ةدئاملا) «لعفت مل نإو#» :ةيآلا

 الف ,ملكتلا نمل اميين دانك 26

 ْنُكَأ موإط :ةيآلا وحن .لاحلاب اهّيفنم لاصتا
 وعر.( 115 دوه« تنال
 مث ةنيدملا ٌريمألا لخدي مل» :وحن .هعاطقنا
 .«اهلخد

 :ةيئانثتسالا كة - ب

 .«الإد ىنعع ءانثتسا فرح «ال» يتأت

 :ةيآلا وحن .ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدتف

 «ًظناح اهيلع ا سنت لك نإ»
 كدشنأ» :وحن :يضاملا ىلعو ,.(5 :قراطلا)

 .كلعف لإ كلأسأ ام :يأ .«تلعف 1

 :ةيفرظلا ال - ج
 العف اهباوج نوكيو .يضاملاب تخت

 ربلا ىلإ مكاجن اًيلَفظ :ةيآلا وحن .ًايضام
 ءافلا :«الف») (10 :ءارسإلا) «متضرعأ

 ند نامز فرظ ملا .اهلبق ام بسح

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرشلا ىنعم
7 0 

 هم



 باوجلاب قلعتم .ههيف لوعفم بصن

 لع ليعبر نتا لعق هكا زب وق ع
 هلعافو .رذعتلل فلألا ىلع رّدقملا حتفلا

 :«مك» .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 لحم يف نوكسلا ىلع بم لمنما نمط

 ل ا ل را ب رق عسا
 قلعتم بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 رورجم مسا :«ربلا» .«مكاجن» لعفلاب

 رضام لعف :«متضرعأ» .ةرهاظلا ةرسكلاب

 عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم لضتم زيمض :«مت» .كرحتم

 «متضرعأ ةلمجو ,لعاف عفر لح يف نوكسلا

 طرش باوج اهنأل بارعإلا نم ال لحم ال
 «اذإ» ب ةنورقم ةيمسسلا لمع وأ .(مزاج ريغ

 ربلا ىلإ مهاجن (لف» :ةيآلا وحن .ةيئاجفلا
 العف وأ .(37 :ناهقل) «دصتقم مهنمف

 َلَفط :ةيآلا وحن .مهضعب دنع ًاعراضم

 :رشللا ةتواخو غورلا ميهاربإ نع بهذ

 5 لوؤم وهو (15 :دوه) «انلداجي

 نأ 1 :وحن 5 اهدعب دات دقو .«انلداج»

 تحت تسود

2 
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 :نل
 ىلع لخدي .لابقتساو بصنو يىفن فرح

 نم هلوحيو .هلمع يفنيو ,هبصنيف عراضملا
 َحجني نل» :وحن .لبقتسملا ىلإ رضاحلا

 ةّيبرعلا تاجهللا

 :ىشعألا 'وقك .ءاعذلل يقأت دقو .«لوسكلا

 ا: نا لدنك اوكار نا
 . لابجلا دولخ ادلاخ مكل تل

 :ةيبروعلا تاجهللا

 نم ةعومج يه .حالطصالا يف .ةجهللا

 .ةنيعم ةئيب ىلإ يمتنت يتلا ةيوغللا تافصلا
 تناك يتلا كلت ةيبرعلا تاجهللاب دوصقملاو

 يف .ناك ذإ .هدعبو مالسإلا لبق ةرشتنم

 اهتجه ةّيبرع ةليبق لكل .يلهاجلا رصعلا
 فلتخت لئابقلا تاجطل تناكو .اهب ةصاخلا

 ,!تاوحألا ”ةنيهئانت نم. اديني انيق

 ىلإو . هريغو ."”وحنلاو ."7تادرفملاو
 ةغل كانه تناك تاجهللا هذه بناج

 لعفب تنوكت اعيمج لئابقلا نيب ةكرتشم

 ,ةنشنشلاو .ةئرلاو ,ةلتلتلاو ,عّجضتلاو .ءاطنتسالاك )١(

 ,ةمغمغلاو .ةنعنملاو ,ةجمجعلاو ,ةّيفرجعلاو .ةيناطمطلاو

 ةتك لاو سك هلا ةيطتلاو :ةعفتنلاو
 .هتدام يف الك رظنا .مهولاو .مكولاو .مثولاو .ةيناخلخللاو
 «وذ» ةملك نأ ركذن فالتخالا اذه رهاظم نم (؟)

 «نم» ىنعمب «ىتم»و .ءيط ةغل يف «يذلا» ىنعب تناك

 ةغل يف «سلج» ىنعمب «بثو»و .«ليذه» ةغل يف ةراجلا

 ةغل يف هام» لابعإ مدع فالتخالا اذه رهاظم نم (6)

 بصنلا يتلاح يف «ناتاههو «ناذه» فلأ ءاقبإو .ميق

 «نيذلا» ءاي لاديإو .,بعك نب ثراحلا ينب ةغل يف رجلاو

 .ليذه ةغل يف عفرلا ةلاح يف اواو

 هم



 ةجهللا

 .قاوسألا يف ضعبب مهضعب برعلا لاصتا

 ةعيبدأ ا :تارظاتملاو «تورتملا لتنبو

 .ا هريغ وأ ,ةباطخ وأ .رعش نم تالجاسملاو

 اهمدختسن يتلا ةّيبرعلا ةغللا ىه ةغللا هذهو

 تاجط نم جيزم يهو ءانتاباتك يف مويلا

 وهو .ةريزجلا لاش نم اهضعب .ةفلتخم

 يبرعلا ناكو .اهبونج نم اهضعبو .بلغألا
 اهب ةّصاخلا ةجهللاب هتليبق دارفأ عم ملكتي
 يف اهيقليل ةبطخ جْبَد وأ .ًارغش ْمَظَن نإف
 دمع ,ةفلتخم لئابق نم ادارفأ مضي لفَح

 نآرقلا لزن امدنعو .ةكرتشملا ةغللا هذه ىلإ

 يف َمهْسَأو .اهتلزنم ىوق ,ةغللا هذهب ميركلا
 ,اهملعتو ء.اهتساردو ءاهئانغإو ءاهراشتنا
 .ةيبرعلا تاجهللا باسح لع: كلذ ناكو

 :نيرمأ ىلإ ةراشإلا نم ُدب ال انهو
 ةريثك ءايشأ هيف ميركلا نآرقلا نإ - ١

 ليذه لئابق ةصاخبو .لئابقلا تاج نم
 سيقو معثخو جحذمو مهرجو ريمحو ميمتو

 مخلو ةدنكو بعك نب ثراحلبو ناليعو

 بهذ ىتح ءّىطو جرزخلاو سرألاو ماذجو

 ."7ةغل نيسمخ هيف نأ ىلإ مهضعب

 )١( ص يبحاصلا) سراف نبا لوقي 48 - 680(:

 يف فالتخالا اهدحأ :هوجو نم برعلا تاغل فالتخا»

 ..اهرسكو نونلا حتفب نيعتسنو نيعتسن :انلوقك تاكرحلا
 كنلوا :وحن فورحلا لادبإ يف فالتخالا وه رخآ هجوو

 هع كلذ نمو .ًاديز نعو أديز نأ :مطوق اهنمو ...كلالأو

 يف ةبلاغلا يه شيرق ةجهط نإ - ؟
 ىلع نييوغللا عامجإ ليلدب .ميركلا نآرقلا
 لاق هنأ ٍَي يبنلا نع يور دقو .كلذ

 متنأ متفلتخا اذإ :ةثالثلا نييشرقلا طهرلل

 هوبتكاف .نآرقلا نم ءيش يف تباث نب ديذو

 .مهناسلب لزن امنإف .ءشيرق ناسلب

2 
 و

 :ةجهللا

 .ةيبرعلا تاجهللا :عجار

٠.٠ 
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 لصو فرح - 01١ :هجوأ ةسمخب يأت
 ه2 ه «.2 5 . .٠

 .نورهتسمو نوئزهتسم :وحن نييلتلاو زمحلا ي فاللتخالا -

 ةقعاص :وحن ريخأتلاو ميدقتلا يف فالتخالا هنمو

 :وحن تابثالاو هيدا يف فالتخالا اهنمو .ةعقاصو

 اهنمو .تذتضأو تددِسعَو :تيضتشاو تيتا

 اَمأ :وحن التعم افرح لدبُي حيحصلا فرحلا يف فالتخالا

 يف .ميخفتلاو ةلامإلا يف فالتخالا اهنمو دير امناد دير

 5 ..ليمأ ضعبو مخفي مهضعبف «ىمرو ىضق لثم

 نم برعلا نم نإف .ثينأتلاو ريكذتلا يف فالتخالا

 هذهو هرقبلا اذه :لوقي نم مهنمو .رقبلا هذه :لوقي
 وحن .ماغدإلا يف فالتخالا اهنمو .ليخنلا اذهو ليخنلا

 ام :وحن .بارعإلا يف فالتخالا اهنمو .نودهمو نودتهم

 اهنمو ...ناذه نإو ,نيذه نإو .مئاق ديز امو ,ايئاق ديز

 اهنمو .ىراسأو ىرسأ :وحن .عمجلا ةروص يف فالتخالا

 مكرمأي وحن .سالتخالاو قيقحتلا ف فالتخالا

 فقولا يف فالتخالا اهنمو .هل يفُحو يِفَعو .مكرمأبو

 اهنمو 100-0 :لثم ثينأتلا ءاه لع

 «...روظناو رظنا :وحت ةدايرلا يف فالتخالا

 نكي
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 عانتما فرح - * .نَ فرح - ؟ .ليلقتلل
 فرح -0 .ضرع فرح - + .عانتمال

 :ليلقتلل يتلا ةّيلصولا ول -أ

 هل لمع ال .نوكسلا ىلع بم فرح
 «ةرت ٌّقشب ولو اوقّدَصت» :وحن .باوج الو

 رق قش مكقدصت ناك ولو :ريدقتلاو

 «ناك» ربخب قلعتم رج فرح ءابلا :«قشب»)
 .(...اهمسا عم ةفوذحملا

 :ينمتلل يتلا ول - ب
 ال .هل لمع ال .نوكسلا ىلع بم فرح

 دنه ينلدابت ول» :وحن .باوجلا طرتشت

 ,بوصنم باوجب اه قّْؤَي دق نكل .«ةبحملا
 ءاف دعب 0 «نأ» ب بوصنم عراضمب يأ

 عم لاحلا يه اك .ينمتلا اهنمضتل ةّيببسلا
 :ةيالا وحنو .«ٌرهسنف يتأت ول» :وحن .«تيل»

 «نينمؤملا نم َنوكنف ٌةَّرَك انل نأ ولف»
 ىلع ىنبم 000 :«يل») ٠١7( :ءارعشلا)

 «ْنأ» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 ىلع ينبم ىردصمو بصنو ديكوت فرح

 :«انل» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 هل لح ال حتفلا ىلع بم رج فرح ماللا

 يف فوذحملا «نأ» ربخب قلعتم .بارعإلا نم
 هنا مسأ 8 .رجلا فرحب رج لحم

 لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 لعفل لعاف عفر لحم يف اهيلومعمو «نأ» نم

 ةيببس ءاقلا :6نوكتفا» تن :ةريادقت :فودحم

 نم هل لحم ال حقفلا ىلع قبم فرح

 صقان عراضم لعف :«نوكن» .بارعإلا

 هبصن ةمالعو .ةرّمضم «نأ» ب بوصنم
 هيف رتتسم ريمض همساو .ةرهاظلا ةحتفلا

 ّينبم رج فرح :«نم» .نحن :هريدقت يو
 نم ًاعنم حتفلاب كّرُح دقو نوكسلا ىلع
 ,بارعإلا نم هل لحم ال .نينكاس ءاقتلا
 .ةقفلاو .تودسيلا هوك ريقتب قلعت

 رورجم مسا :«نينمؤملا» .«نيدوجوم»ب

 ردصتلاو لاس رك د قمعت هنأل ذايلاب
 نر وركور مراسل يرو وج مل 1الا
 عزتنم ردصم ىلع فوطعم اهربخو اهمسا

 .(ءافلا لبق امم

 عانتما فرح يه يتلا ول - ج
 :عانتمال

 :هل لمع هل ,طّرشلا دن نفطي فرخ
 ديفت .طرشلا عانتمال باوجلا عانتما ديفيو

 :وحن ءاهامعتسا رثكأ وهو ,يضاملا يف قيلعتلا

 عانتما فرح :«ول») «تحجنل تدهتجا ول»

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم عانتمال

 ىلع قبم ضام لعف :«تدهتجا» .بارعإلا
 ءاتلاو .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عفر لح يف حتفلا ىلع نيم لصتم ريمض
 ينبم باوج فرح ماللا :«تحجنل» .لعاف

 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع
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 امرت وُ

 ةلمجو .«تدهتجا» لثم :«َتحجن»

 اهنأل بارعإلا نم اه لح ال :«تحجنل»

 قيلعتلا ديفت دقو .(مزاج ريغ طرش باوج

 :وحن .ةيطرشلا «نإ» فدارتف .لبقتسملا يف

 رخص يأ لوق هنمو ,«كمركأ ينروزت ول»
 :يلذملا
 اقوم دعب انوادصأ يقتلت ولو

 ببسيس ضرألا نم انيسمر نود نمو

 3- تك نإو ينلوص يديم لكن

 لعفل الومعم ناك .مسا اهالت اذإو

 ريمس ول» :وحن .هدعب يذلا لعفلا هرفي

 فوذحم لعفل لعاف :«ريمس») «هتمركأ انراز

 انراز ول» ريدقتلاو .روكذملا لعفلا هرسفي

 .(«هتمركأل انراز ريمس

 :ضرعلل يتلا ول - د

 نم لح الو .هل لمع ال ينبم فرح
 يتأت دقو ,«اليلق انثدحت ول» :وحن .بارعإلا

 نم ضرعلا نأل) ةّيببسلا ءافلا اهدعب
 .«دعستف انئفاكت ول» :وحن .(بلطلا

 :ةيردصملا ول - ه
 ىلع ىنبم ''!'لابقتساو ّيردصم فرح

 لمع الو .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 ردصمي اهدعب ام لدذتو 475 فدارت .هل

 اهعوقو رثكأو .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعي

 .لابقتسالل هصصخت عراضم لعف اهدعب قأ اذإ هنأل )١(

 «ُنِهْذُت ْوَل اوُدوظ ةيآلا وحن .هدو» دعب
 لوؤملا ردصملا) كنهد اودو :يأ ١( :ملقلا)

 ,«دوي» وأ .(هب لوعفم بصن لح يف «كنهد»
 فلأ ٌرْمَعُي ول مُهُدحَأ ٍدَوَي» :ةيآلا وحن
 ريمعتلا دوي :يأ (47 :ةرقبلا) «ةنس
 بصن لح يف «ريمعتلا» لوؤملا ردصملا)
 .(هب لوعفم

 :امرت 1

000 
 :يلاتلا وحنلا ىلع «ايزيفلا امرت ولو مولعلا

 :«ول» .ةيلاح وأ ةّيفانئتسا وأ ةيضارتعا واولا

 ال نوكسلا ىلع ينبم عانتمال عانتما رع

 جراضم لعف :«رت» .تارغالا م هل لح

 نم ةلعلا فرح فذحب ًاذوُدشو ًاعاس موزجم

 انوعو هنبلا لاتبم ريمض هلعافو .هرخآ

 ىلع ينبم لوصوم مسا :«ام» .تنأ :هريدقت

 ول» ةلمجو .هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
 نم اهل لح ال ةّيفانئتسا وأ ةّيضارتعا «امرت

 :«ءايزيفلا» .لاح بصن لح يف وأ .بارعإلا

 ةلمجلاو .وه. :هريدقت فوذحم أدتبملل ربخ

 ةلص اهنأل بارعإلا نم اهل لح ال ةّيمسالا

 .لوصوملا

 :الول
 عانتما فرح - 1١ :هجوأ ةئالثب يتأت
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 - 7 .ضيضخحتو ضرع فرح - ١ .دوجول
 .ميدنتلاو خيبوتلل فرح

 :دوجول عانتما فرح يه يتلا الول - أ

 عانتما ىلع لدي طرشلا ىنعم نّمضتي فرح
 صتخم وهو ,هل لمع ال .هريغ دوجول ءيش

 ضرقنال مألا الول» :وحن ,ةيمسالا لمجلاب
 انكل ْمتنأ الول» :ةيآلا وحنو ,«نانحلا
 عانتما فرح :«الول») ١"( :أبس) «نينمؤم

 ىلع قىنبم طرشلا ىنعم نمضتي دوجول
 :«متنأ» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 :هريدقت ًايوعو قران ربخلاو .ًادتبم عفر

 طبرو باوج فرح ماللا :«انكل» .نودوجوم

 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع بم

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :«انك»
 ريمض :«ان» .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ّقبم لصتم

 ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :«نينمؤم» .«ناك»
 ال «نينمؤم انكل» ةلمجو .لاس ركذم عمج هنأل

 ريغ طرش باوج اهنأل بارعإلا نم اهل لح
 اهدعب مسالا نأ «الول» ماكحأ نمو .(مزاج

 اذإ) يرو فوذحم هربخ أدتبم هنأ ىلع عفري

 نراقب اعزه نار( قلظم رك لت لذ
 ةيآلا وحن .باوجلا اذه دع كقَو ,ماللاب

 هللا ْنأو .هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو»
 :ريدقتلاو ٠١(. :رونلا) «ميكح ٌباوت

 الول
 .متكلط هتمحرو هللا لضف الولو

 ضرع فرح يه يتلا الول - ب
 :(''ضيضحتو

 اهلعف ةّيلعف ةلمج اهدعب ىقأ اذإ كلذو
 لن رمفا "لراس اه. :مراشم
 عراضملا لعفلا اهيلي دقو .«هللا نورفغتست

 هللا الول» :وحن .هلومعم وأ .قباسلا لثملاك

 رع اس راسم زج نا يراسل
 ةلالجلا ظفل :«هللا») «هنورفغتست هللا الول»

 نورفغتست :هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم

 ةلمجو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 نم اطل لح ال ا «هنو رفغتست»

 ,ةيمسا ةلمج اهدعب يتأي دقو .(بارعإلا
 .اهمسا عم ةفوذحملا «نوكي»ل ًاربخ رع

 نوكي الول :يأ ,«كفيلح ٌراصتنالا الول :وحن
 اهدعب ءيجي دقو .كفيلح ٌراصتنالا نأشلا
 ال وأ .«حجنتف دهتجت الول» :وحن .باوج

 :رظناو .«(دهتجت الول» :وحن .ء يجي

 .ضيضحتلا

 خيبوت فرح يه يتلا الول - ج
 :ميدنتو

 :هل لمع هل نوكتلا لع قيم فرخ

 .نيعم لعف ىلع عيجشتلاو ٌتحلا وه ضيضحتلا )١(
 .عراضملا ىنعب ناكو ضام لعف اهدعب ءاج اذإ يأ (؟)

 ةفئاط مهنم ةقرف لك نم َرَفَن الولف» :ةبآلا وحن

 .رفني الول :يأ .(١؟7 :ةبوتلا) «نيدلا يف اوهقفتيل

 همما/



 امو

 يف ام وأ ضام لعف اهدعب ىتأ اذإ كلذو

 ,ضام وأ .«تدهتجا الول» :وحن ,هليوأت

 دهتجملا ا :وحن .هلومعمب اهنع لوصفم

 ,هدعب ام رح فوذح رضام وأ .«تأفاك

 :«دهتجملا») «هتأفاك دهتجملا الول» :وحن

 لمفلا هرسفي فوذحم لعفل هب لوعفم
 اهل لحم ال ةيريسفت «هتأفاك» ةلمجو .روكذملا

 :امول

 .اهبارعإو اهماكحأو ه«الول» هجوأ اهل
 .اهناكم «امول» اهتلثمأ يف ًاعضاو ءالول :رظنا

- 
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 :تيَل
 بصني .لعفلاب هّبشمو )نت فرح

 :رعاشلا لوق وحن .ربخلا عفريو أدتبملا

 اجرب دوعي ٌبابشلا َتيَل الأ

 ٌبيشملا لعف امب هربخأف
 ىلع ينبم حاتفتساو هيبنت فرح :«الأ»)

 :«تيل» .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 هل لح ال حتفلا ىلع ينبم بصنو نم فرح
 «تيل» مسا :«بانبشلا» .بارعإلا نم

 لعف :«دوعي» .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 رسع هيف ام وأ ليحتسملا رمألا بلط وه ينمتلا )١(

 .ةبوعصو

 هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم

 .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 :«أموي .«تيل» ربخ عفر لحم يف «دوعي»ةلمجو

 لوعفم هنأ ىلع ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ
 ءافلا :«هربخأف .«دوعي» لعفلاب قلعتم هيف

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ةيببس
 بوصنم عراضم لعف :«هربخأ» .بارعإلا

 :ةييسلا عانق: فل ابو ةرمضم «نأدب

 ان دريت اوضنو ةنف ناعم لاس هلع او

 لح يف مضلا لع ّينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 «نأ» نم لوؤملا ردصملاو .هب لوعفم بصن
 ردصم ىلع فوطعم «هربخأ»و ةفوذحملا

 دوغ تيل :يأ «تيل» لبق امث عزانم

 ىلع ّيبم ٌرج فرح ءابلا هاب» .ًارابخإف
 قلعتم .بارعإلا نم هل ّلح ال رسكلا
 يىنيم لوصوم مسا :«ام» .«هريبخأ» لعفلاب

0000 
 حتفلا ىلع بم ضام لعف :«لمف»

 عوفرم «لمف» لعاف :«بيشملا».رهاظلا

 ال «بيشملا لعف» ةلمحو .ةرهاظلا ةمضلاب

 .(لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا نم اهل لحم

 .2 ”اهامعإ زاج .«تيل» «ام» تقحل اذإو

 وحن .اهامهإ وأ ,«ٌصجان اديز اهتيل» :وحن

 فوفكم فرح :«اهتيل»)«حجان ديز اهتيل»

 يتلا لعفلاب ةهبشملا فرحألا رئاس فالخب كلذو (9)

 .ةدئازلا «ام» اهب تلصتا اذإ اهلمع لطبي
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 نم هل لح ال حتفلا ىلع ىنبم لمعلا نع

 ىلع يىنبم فاكو دئاز فرح :«ام» .بارعإلا

 :«ذيز» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 ريخ :«حجان» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 يور دقو .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 :ينايبذلا ةغبانلا لوق نيهجولاب
 احيل مءامحلا اذه اهتيل الأ تلاق

 ()رقف هفصن أ انتماع ىلإ

 ةياقولا نون لوخد حصألا :ةظحالم

 وعنا :لكشملا ءان اهب كلتا: اذإ : ءانيبلغ
 .لعل سكعب .«ينتيل»

 :نأ َتْيِل
 «رمهني َرطملا نأ تيل وطنا ترتسم

 ىلع بم بصنو ْنَع فرح :«تيل» :يلاتلاك
 فرح :«ْنأ» .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا
 ال 0 ىلع ( ينبم بصنو ديكوتو يردصم

 ا: .:هرطملا» .بارعالا فهل لحن

 لمعف :«رمهني)) .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم

 «نأ» مس

 ةلمجو .وه :هريدقت ازاوج هيف راتسم ريمض
1 

 ردصملاو .«نأ» ريخ عفر لح يف «رمهني»
 دسم دس اهريخو اهمساو «نأ» نم لوؤملا - 6 0

 بصتلاو .«تيل» لامهإ ىلع «ماحلا» عفرب ىوري )١(

 .اهابعإ ىلع

 مسا بصن لحم يف وأ ءاهربخو «تيل» مسا
 .لصاح :هريدقت فوذحم ربخلاو .«تيل»

 فرح :«تيل» :يلاتلا وحنلا ىلع برعت

 نم هل لح ال حتفلا ىلع بم بصنو نم
 بوصنم «تيل» مسا :«يرعش» .بارعإلا

 اهروهظ عنم هرخآ ىلع ةرّدقملا ةحتفلاب

 ,ملكتملا ءايل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا
 ىلع يبن. لص نعت ءايلاو .فاضم وهو
 «تيل» ربخو .ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا

 .لصاح :هريدقت فوذحم

 :امتيل
 .ةدئازلا «ام»و «تيل» نم بكرم ظفل

 .تيل :رظنا

 أدتبملا عفري دماج صقان .ضام لعف
 .«ارمهنم رطملا سيل» :وحن ءريخلا بصنيو
 ام ًاريثكو .اهيلع اهربخ مدقتي نأ زوجي الو

 سيلأ» :ةيالا وحن ءاهربخ يف ءابلا دازت

 :«سيلا») (1 :رمزلا) «هدبع فاكب ُهّللا
 ال حتفلا ىلع ينبم فرح ماهفتسالل ةزمهلا

 2م



 الإ سي

 صام. لغف ةه«شيلا# .تارعالا نم هل لحب
 ظفل :«ُهللا» .رهاظلا حتفلا ىلع بم صقان

 .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم «سيل» مسا ةلالجلا

 ىلع ينبم دئاز رج فرح ءابلا :«فاكب»

 ربخ :«فاك» .بارعإلا نم هل لح ال رسكلا

 اهروهظ عنم ةردقم ةحتفب بوصنم «سيل»

 .دئازلا ٌرجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا

 .وه :هريدقت ازاوج هيف راتسم ريمض هلعافو

 «فاك» لعافلا مسال هب لوعفم :«هدبع»

 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 لح يف ٌمضلا ىلع ينم لصتم ريمض ءاهاو
 .(ةفاضإلاب ّرج

 بصنيف .ءانثتسالل ةادأ «سيل» يتأتو

 اهنساو .ءاهراخ دلال ايوعتو انه .قشنلا
 لعافلا مسا ىلع دوعي يردي اة نكن
 حجن» :تلق اذإف .قباسلا هلعف نم موهفملا

 سيل :ريدقتلا نوكي .«اديز سيل بالطلا

 ف «أديز سيل» ةلمح نرعو .اديز عيا

 هم

 .ىئثتسم بصن ّلح

 0 نبع
 :رظنا .اهبارعإ تيرعتو ءريغ سيل :ىنعمب

 .ريغ سيل

 :ريغ سيل
 «ريغ سيل» لبق هيلإ فاضملا ملُع اذإ

 ةئالث ثيرتشا» :وحن .هريمض ركذ زاج
 مسا :عفرلاب «اهريغ») «اهّريغ سيل مالقأ

 وهو ,ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «سيل»

 ىلع ينبم لصتم ريمض :«اه» .فاضم

 ربخلاو .هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 :بصنلاب «اهَريغ»و .ىّرَتْسُم :هريدقت فوذح
 :ريدقتلاو .فوذحم اهمساو .«سيل» ربخ

 .اطفلا ةهف دق داستو اه ردع يرسل" ىلا
 تيرتشا» :وحن .مضلا ىلع «هريغ» ىنبتف
 ينبم مسا :«يغ») «ريغ سيل مالقأ ةثالث

 ربخلاو .«سيل» مسا عثر لح يف مضلا ىلع

 بصن لح يف وأ ,ىّرتشم :هريدقت فوذح

 :هريدقت فوذحم اهمساو «سيل» ربخ

 - نيونتلا عم مل زاجو .(ىرتشملا

 5 مالقأ ثالث تيرتشا» :وحن - ليلق
 بوصنم «سيل» ربخ :«ارجقو) ادي

 :هريدقت فوذحم اهمساو .2ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(ىرتشملا

 :اهتاوخأو سيل
 ,ربخلا بصنتو أدتبملا عفرت خساون يه

 ,نإ .ةيزاجحلا ال ,ةّيزاجحلا ام ءسيل :يهو

 .هتدام يف الك رظنا .تال

 :راهن ليل
 يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم بكرم فرظ

 هو.



 :ةليل َلْيَل كٌركذتأ» :وحن هيف لوعفم بصن لحم

 نامز فرظ «ةليل كترز» :وحن يف ب . مسالا فطعو ”بييكرللا لح اذإف .«راهن
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم يف انونم امهالك بصن .لوألا ىلع يناثلا
 هي عود ذى ه2 .«اراهنو اليل كركذتأ» :وحن

 :هللا نميل - هللا ميل
 .هللا نما :رظنا عدا نعا» ف ناتغل

0 

 :نيللا :ةليل

 .«ةلعلا» يف نيللا رجا رظنا .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ برعت

5١ 



 ميملا باب

 :(ميملا) م

 - ؟ .ماهفتسا مسا - ١:نيهجوب قأت

 .رج فرح

 :ةيماهفتسالا ميملا -أ
 لخد اذإ اهفلأ فذحت يتلا «امهاهلصأ

 :رظنا .«؟ركفت مبا :وحن ءرجلا فرح اهيلع

 .ةيماهفتسالا ام

 :ةراجلا ميملا - ب
 دنع اهنون فذحت يتلا «ْنِيهاهلصأ

 نب مساقفلا يبأ لوقك ةيرعشلا ةرورضلا

 :ىناه

 لبغ :هلوب الام كيلا لش ل اذإ
 ,لهجلاك ميلاف ٍرجأْلِب ًابناج الو

 . و

 .رجالا نم :ديري

 .:هللا ,

 .هللا نميا :رظنا .«هللا نعا» يف ةغل

 :ام

 .طرش مسا - ١ :ًاهجو رشع دحأب تأت

 - 4 .ماهفتسا مسا - 7 .لوصوم مسا - 1
 فرح -0 .يردصم فرح - 0 .ةيبجعت
 - 8 .هل لمع ال يفن فرح -ا/ .دئاز

 .(ةيزاجحلا ام) سيل لمع لمعت يفن فرح
 دنجد ةدق اولا: ام. هج ناك فردي نق

 فصوت يتلا ةماتلا ةركنلا ام - ١١ .«مغن»
 .ةركنلا اهب

 :ةيطرشلا ام - أ

 طرش لعف ىلإ جاتحي مزاج طرش مسا

 :لح يف نوكسلا ىلع ةينبم نوكتو .,باوجو

 لمف اهدعب ىقأ اذإ .أدتبم عفر ١-
 وأ .«هبنتجاف احيبق نكي ام» :وحن ,صقان
 رفم الف ردقلا هب ٍتأي ام» :وحن .مزال لعف
 ام» :وحن .هلوعفم ىوتسا ٌدعتم لعف وأ .«هنم
 .« سانلا نيب عيضي نلف فورعم نم هلمعت

 لعف ربخلا نوكي تالاحلا هذه عيمج يفو
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 ام

 أعم باوحجلاو طرشلا وأ .هباوج وأ .طرشلا

 .ةفلتخملا نييوحنلا بهاذم بسح

 ىقأ اذإ كلذو .هب لوعفم بصن - ١

 :ةيآلا وحن .هلوعفم فوتسي مل لعف اهدعب

 :ةرقبلا) «هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو»
917 ). 

 اهقبس اذإ كلذو رجلا فرحب رج - ٠7

 .«سلجأ سلجت ام ىلع» :وحن ءرج فرح
 اهقبس اذإ كلذو .ةفاضإلاب رج - ؛

 اخ لمع اما سو دق فاك

 :ةّيلوصوملا ام -ب
 لمعتسيو .هريغو لقاعلل لوصوم مسا

 ينبم او ًاركذم عمجلاو ىنثملاو درفملل

 ءرج وأ بصن وأ عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 سارف يبأ لوق وحن .ةلمجلا يف هعقوم بسح
 :ينادمحلا

 ا 5 ا
 ٌباكرو فر ىرخأل يدنعف

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :«ام»)

 .(هب لوعفم بصن لحم يف

 :ةيماهفتسالا ام - َج

 نع ىب تيدي ,نوكسلا ىلع ينبم مسأ

 .هتفص وأ ءيشلا ةقيقح نعو .لقاعلا ريغ

 ,لقاع ريغ مأ القاع ءيشلا اذه ناكأ ًءاوس
 ام» و .«؟ٌبارعإلا امدو «؟تلعف ام» :وحن

 «نم» بارعإ 59 .«؟ةملكلا ماسقأ

 هو

 دقو .(ةيماهفتسالا نَم :رظنا) .ةّيماهفتسالا

 :ةدحاو ةملك ناحبصُيف «اذ» عم «ام» بكرت
 اذإ امأ .اهبارعإ برعتو «ام» ىنعب «اذام»

 وأ (مسا اهيلي يتلا يهو) ةيراشإ «اذ» تناك

 «ام» نوكتف ,(لعف اهيلي يتلا يهو) ةيلوضوت

 وعن: ةلرصرلا لاق ,اريغ ةاذو: رو. ادم
 لاثمو ؟تبتك يذلا ام :يأ «؟هتبتك اذام»
 اذه ام :يأ «؟مالكلا اذام» :ةيراشإلا
 .؟مالكلا

 :ةيبجعتلا ام - د

 هل .ميظع «ءيش» ىنعمب ةمات ةركن يه

 ام» :وحن ءأذتبم عفر لح يف نوكيسلا ىلع
 دماج ضام لعف :«لمجأ») «قدصلا لمجأ

 هيف رتتسم ريمض هلعافو ,حتفلا ىلع ينبم
 دوعي .وه :هريدقت لصألا فالخ ىلع ًابوجو

 بوصنم هب لوعفم :«قدصلا» .«ام» ىلع
 يف «قدصلا لمجأ» ةلمجو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .(«ام» أدتبملا ربخ عفر لح

 :ةيردصملا اه - ه

 .ردصمب هدعب أم عم لوؤُي يردصم فرح

 :نامسق يهو

 يف اهدعب ام عم نوكت ,ةينامز ةيفرظ - ١
 ,نامز فرظ بصن لحم يف ردصم ليوأت

 وحن :نامز ىلع الاد اهدعب ام:ناك اذإ كلذو

 ام ةاكزلاو ةالّصلاب يناصوأو» :ةيآلا

 فرح :«ام») 9١( :ميرم) «اّيح تمد



 ام

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم
 يىنبم صقان رضام لعف :«تمد» .بارعإلا

 .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 لحم يف ّمضلا ىلع ّنبم لصتم ريمض ءاتلاو
 بوصنم «ماد» ربخ :«ايح» .«ماد» مسا عفر
 ام» نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 بصن لح يف .يتايح رق :ىأ ةاع ل

 .(هيف لوعفم

 ام عم نوكت ,ةيفرظ ريغ ةيردصم - ١

 يف هعقوم بسح برعي ردصم ليوأت يف اهدعب

 نمآ امك اونمآ» :ةيآلا وحن .ةلمجلا
 نم لوؤملا ردصملا) ١7(. :ةرقبلا) «سانلا

 لحم يف .ناميإ :يأ اهدعب امو ةيردصملا «ام»

 .(رجلا فرحب رج

 ةدئازلا ام - و
 هل لحم ال نوكسلا ىلع ّيبم دئاز فرح

 ِ :دعب يتأتو .هل لمع الو .بارعإلا نم
 ملعملا ّرضح ام اذإ» :وحن

 نم لبقتسي امل فرط :«اذإ)«بالطلا تكس

 يأ) .هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نامزلا

 ينبم دئاز فرح :«ام» .(«تكس» لعفلاب

 ...بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 .ةفاضإلاب رج لحم يف قال رضح» ةلمجو
 تكس» ةلمحو . ينبم ضام لعف :«تكس»

 اهنأل بارعإلا ن نم 4 لح ال «بالطلا
 .(مزاج ريغ طرش باوج

 ١ - .«اذإ» :

 :«كنلعا ا ام ىتم» :وحن .«ىتم» - ؟

 ًادبيس بيرق ابع» :وحن ءرجلا فرح - '"
 ام +«نع»رجلا فرح -«اَع») «ناحتمالا

 .(ةدئازلا
 مسالا ناك اذإ كلذو .«ىسم ال» - ؛

 .اميس ال :رظنا روز وأ ابوضتمأ اهدعب

 ًاريثك»:وحن .اريثكو .اليلقو .انايحأ -

 بوصنم هيف لوعفم :«أريثك») «كتحصن ام
 .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 ه8 تافاك نيذيملتلا اني وسن يأ -3
 :اف لمع ال يتلا ةيفانلا ام -

 هل لحم ال نوكسلا ىلع يبم يفن فرح

 رضح ام» :وحن ,يضاملا يفني .بارعإلا نم

 نوقفنت اموهط:ةيآلا وحن ,عراضملاو «ملعملا

 يفنيو .(1077 :ةرقبلا) «هللا هجو ءاغتبا الإ

 ,7(نييزاجحلا ريغ دنع) ةّيمسالا ةلمجلا
 ينبم يفن فرح :«ام») «مئاق ديو أام» :وحن

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع

 .ةرهاظلا ةنفلاب عوفرم أدتبم :«ديز»

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ربخ :«مئاق»

 :«سيل» لمع ةلماعلا ةيفانلا ام - ح

 أدتبملا عفري فرح ,"!ةيزاجحلا «أم» وأ

 ًادتبملا عفر يف «سيل» لمع اهنولمعُيَف نويزاجحلا اَمأ )١(
 امك اهلمعل ةنّيعم طورش تققحت اذإ كلذو .ربخلا بصنو

 .طورشلا هذه نم طرش تاف نإف .ليلق دعب لصقنس
 .اه لمع ال ةيفان تحبصأ

 - كلذلو .نييزاجحلا ةجط يف «سيل» لمع «ام» لمعت (1)

 ه4



 ام

 :ةيلاتلا طورشلاب ربخلا بصنيو

 .اهمسا ىلع اهربخ مّدقتي الأ - ١

 ىلع اهربخ لومعم مدقتي الأ - ؟
 ."اهمسا

 .«نإ» اهدعب دا رت لأ »م

 .«الإدب اهيفن ضقتني لأ - ع

 رفاوتت يتلا ةلثمألا نمو .رّركتت لأ - ه
 لضفأ ٌدحأ ام» :كلوق طورشلا هذه اهيف

 كارشأ' نك يفن فرح :«ام»)«ديهشلا نم

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ّقبم «سيل»

 ةمضلاب عوفرم «ام» مسا :«دحأ» .بارعإلا

 بوصنم «ام» ربخ :«لضفأ» .ةرهاظلا

 ىلع ينبم رج فرح :«ّنم» .ةرهاظلا ةحتفلاب

 ءاقتلا نم ًاعنم حتفلاب كٌرُح دقو ,نوكسلا

 قلعتم .بارعإلا نم هل لحم ال .نينكاس
 رورجم مسا :«ديهشلا» .«لضفأ» رخلاب

 نم طرش دقف اذإ اَمأ .(ةرهاظلا ةرسكلاب

 ام نوكيو ءاهلمع لطبيف .طورشلا هذه
 الإ دمحم ام» :ةيآلا وحن :اًريخو أدتبم اهدعب

 و 9 7-0 ع 7 م
 ديز نإ ام»و . !«ديز مئاق ام»و ١ !«لوشو

 دّرجب يهف ميت ينب ةج يف اَمأ ,«ةيزاجحلا ام» ىمسن -

 .لماع ريغ يفن فرح

 فرحب ًارورجي وأ .افرظ ربخلا لومعم ناك اذإ اَمأ )١(

 اَمأ .هأرورسم انأ كب امه:وحن لمعت نأ زوجيف ءرج
 الف .مسالا نود هسفن ربخلا ىلع ربخلا لومعم ميدقت

 .«أفلاخم كتحيصن انأ ام» :وحن .اهلمع لطبُي
 ضاقتنال يفن فرح تحبصأف ءانه ءام» لمع لْطَي (؟)
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«دمحم» .«الإ» ب اهيفن

 دازت ذقو .00«مداق ديز ام ام»و ,0«خجان

 .سيل :رظنا :«سيل» لثم اهربخ يف ءابلا

 :ةفاكلا ام - ط

 ,لمعلا نع هلبق ام فكي دئاز فرح يه
 .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع بم
 :ب لصتيو

 وجلا امنإ» :وحن ,"'اهتاوخأو «نإ» - ١
 نع فوفكم ديكوت فرح :«اغإ») «ليج

 نم هل لح ال محتفلا ىلع ّنبم .لمعلا
 ىلع ينبم فاك فرح :«ام» .بارعإلا

 :«وجلا» .بارعإلا نم هل لحن ال نوكسلا
 ربخ :«ليمج» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 ..«ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 «خلا دش 1 .لق كو :لاعفألا - "

 امرثك» :وحن .لعافلا بلط نع اهفكتف
 فوفكم ضام لعف :رثك :«امرثك) .«كرو زأ

 تاك فرح :«ام» .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم

 .بارعإلا نم هل ّلحت ال نوكسلا ىلع بم
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«كروزأ»

 نم هل ّلحت ال نوكسلا ىلع يقبع رصح فرح :«الإو<
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 .ةرهاظلا ةئضلاب عوفرم ربخ :«لوسره .بارعإلا
 .مسالا ىلع ربخلا مّدقتل انه ءام» لمع لطب (")
 .اهدعب ةدئازلا «نإ» عوقول انه «ام» لمع لطب (غ

 .يفنلا تفنف :«ترركت اهنأل انه «ام» لمع لطب (6)

 .تابثإ يفنلا يفنو
 اك .اهامعإ زوجيف .«ام» اهب تلصتا يتلا «تيل» اَمأ (1)

 .تيل :رظنا .اهامهإ زوجي



 ةلخفأ اه

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 ىلع بم لصتم ريمض فاكلاو ءانأ :هريدقت

 .(هب لوعفم بصن لحم يف متفلا

 و و ل ولا نه
 .«كروزأ

 .«سئبو»و ,«معن)» دعب ةعقاولا ام - ي

 :يتأت
 ريغ تناك اذإ كلذو .ةمات ةفرعم ١-

 هلع وهنا 33 ورع هلق وأ شل هول

 ,ميلعتلا ءىشلا َمعِن :يأ هيمن الع
 لعف :معن :«اعن») فوذحم صوصخملاف

 .رذقملا حتفلا ىلع ينبم حدملا ءاشنإل ضام

 لحم يف نوكسلا ىلع ةئتبم ةمات ةفرعم :«أم»

 تعن بصن لحم يف «ابعن» ةلمجو .لعاف عفر

 .«وه امعن ًايلعت هتملع» :وحنو («املع»

 لحم يف نوكسلا ىلع ةيئبم ةركن - ١
 ,ةيلعف ةلمج اهدعب ىقأ اذإ كلذو ءزييت بصن
 .هنوملعتت ًائيش معن :يأ «ةثوملعتت امعن» :وحن

 .حدملا ءاشنإل دماج ضام لعف :معن :«اعن»)

 ريمض «معن» ”لعافو .ردقملا حتفلا ىلع ّيبم

 ,لصألا فالخ ىلع اير هيف راتسم

 نوكسلا ىلع ةينبم ةركن :«ام» .وه

 عراضم لعف :«دنوملأعتت» .زييت بصن لح يف

 لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم

 ليغ ينبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا

 .ةلمج هبش الو ةلمج ريغ يأ )١(

 :هريدفت

 ريمض ءاطاو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 لوعفم بصن لحم يف ّمضلا ىلع قيم لصتم

 تعن بصن لحم يف ةةئويلعتو ةلمحو .هب

 .(«أم»

 اهب فّصوت يتلا ةماتلا ةركنلا ام - ك
 :ةركنلا

 ذا رس دوا هز لح ب انهن ايبا تر

 .«ام رمأل كتمج» وخلا كت :نيفل

 :هلَعْفَأ ام
 ام» :وحن .بجعتلل ىلوألا ةغيصلا يه

 ىلع يد ةماث ركن :«ام») «اّيلع نسحأ

 لعف :«ٌنسحأ» .ًادتبم عفر لح يف نوكسلا

 ,اظفل حتفلا ىلع نبم بجعتلل دماج ضام

 فالخ ىلع ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو
 هب لوعفم :«ايلع» .وه :هريدقت لصألا

 نسحأ» ةلئمجو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 .(«ام» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «أيلع

 :كفنا ام

 :يتأت

 بصنيو أدتبملا عفري ءاصقان العف ١-

 يهو .لاز ام :ىنعب تناك اذإ كلذو .ربخلا

 يضاملا الإ اهنم لمعتسي الف ,فّرصتلا ةصقان

 «كفنا» لمعت الو .لعافلا مساو عراضملاو

 نحال



 ماد ام

 الو .ءاعد وأ ,يهن وأ .يفن اهمدقت اذإ الإ

 كفنا ام» :وحن ,«ال» ب لإ ءاعدلا نوكي
 ىلع ينبم يفن فرح :«ام») .«أدهتجم ٌديز

 :«كفنا» .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 لوق وحنو (...ينبم صقان ضام لعف
 :رعاشلا
 ىّره ريسأ كفنُم ُنِيَغ

 ديك نعل ا نك
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم :«ريغ»)

 رورجم هيلإ فاضم :«كفنم» .فاضم وهو

 هدا ربخ :«ٌريسأ» .ةرهاظلا ةرسكلاب

 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم مدقم

 ريكا وورخب هني ناطر رخل
 مسا لك .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 وهو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ا «كفنم»

 .(...فاضم

 ىنعمب تناك اذإ كلذو .امات العف - ؟
 :«دقعلا» .«ذقعلا كفنا :وحن «,«لصفنا»

 .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «كفنا» لعاف

 بصنيو أدتبملا عفري ًاصقان العف - ١

 :يأ .لاز ام :ىنعب تناك اذإ كلذو .ربخلا

 فّرصتلا ةصقان .«كفنا ام» لثم يهو .يقب
 مساو عراضملاو يضاملا الإ اهنم لمعتسي ال

 6و1

 اهمّدقت اذإ الإ «حرب» لمعت الو .لعافلا
 نل» :ةيآلا وحن .ءاعد وأ .يهن وأ ,يفن

 :لصألا 1١(. :هط) «نيفكاع هيلع حرب

 «حرب ام» ربخ ميدقت زوجي الو .حربا ال

 نم «ام» ب يفنملا لك كلذكو .اهيلع

 .«ناك» تاوخا

 :ىطع كاك اذإ .كلذو. .ءامان' اليف ج#
 هددهت امدنع ينطو حمربأ ال انأ» :وحن .بهذ

 عوفرم عراضم لعف :«خربأ) «راطخألا

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةمضلاب

 .(انأ :هريدقت ار

 كس اهب كرات 1
 .(؟) ءاج :رظنا

 :اشاح ام

 لعفو ةيردصملا «ام» نم كرو ظفل

 .اشاح :رظنا .«اشاح» ءانثتسالا

 :الخ ام

 لعفو .ةيردصملا «ام» نم يكرم ظفل

 .الخ :رظنا .«الخ» ءانثتسالا

 :مأد ام



 لازام

 اذإ كلذو. معلا قمع اصقان المف“-:١
 :ةيآلا وحن .0'2ةّيفرظ ةيردصم «ام» تناك

 تمد ام ٍةاكّرلاو ةالّصلاب يناصوأو»

 بسح واولا :«يناصوأو»)( ١ :ميرم) «ايح

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح اهلبق ام
 ىلع ّنبم ضام لعف :«يناصوأ» .بارعإلا

 هلعافو .رذعتلل فلألا ىلع رّدقملا حتفلا

 نونلاو .وه :هريدقت ًازاوج هيف راتسم ريمض

 نم هل لح ال رسكلا ىلع فيم فرح ةياقول
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .بارعإلا

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 لمفلاب ناقلعتم رورجمو راج :«ةالصلاب»
 فطع فرح واولا :«ةاكزلاو» .«يناصوأ»
 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع بم

 ةرسكلاب رورجم فوطعم مسا :«ةاكزلا»
 ىلع يىنيم يردصم فرح :«ام» .ةرهاظلا

 :«تمدو نارعألا :ننندل "لف ذل ركل

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 ريمض ءاتلاو .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 مسا عفر لحم يف مضلا ىلع بم لصتم
 ةحتفلاب بوصنم «ماد» ربخ :«أيح» .«مأد»

 «اّيح تمد ام» نم لوؤملا ردصملاو .ةرهاظلا

 .(هيف لوعفم بصن لح يف

 :ىنعب تناك اذإ كلذو .امات العف - ؟

 .«ةدملا» وهو فرظلا نع اهتباينل )١(
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 ةيردصملا «امهب قبست مل اذإ وأ .يِقب
 لعف :«ماد»)«أرطمم وجلا ماد» :وحن .ةّيفرظلا
 :«وجلا» .رهاظلا حتفلا ىلع ّقنبم ضام
 :«ارطمم» .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم«ماد» لعاف

 :ةيآلا وحنو .(ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح
 ٌتاومّسلا ِتّماد ام اهيف نيدلاخ»
 /٠١9(. :دوه) «ضرألاو

 :لاز ام

 :«لاز» ىتأت

 بصنيو أدتبملا عفري اصقان ًالعف - ١

 «لازي» اهعراضم ناك اذإ .كلذو .ربخلا
 لاثمو .ءاعد وأ يهن وأ ىفن اهيلع مّدقتو

 :دوه)4نيفلتخم نولازي الو :ةيآلا يفنلا
 فرح اهلبق ام بسح واولا :«الود) (

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ّقبم
 لح ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :«ال»

 عراضم لعف :«نولازي» .بارعإلا نم هل

 لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم صقان
 لغ قيم" لصتم نين“ واولاو :ةةدضخلا
 :«نيفلتخم» .«لازي» مسا عفر لح يف نوكسلا

 ركذم عمج عمج هنأل ءايلاب بوصنم «لازي» ربخ

 :رعاشلا لوق يبنلا لاثمو .(ملاس
 ىلا ركاذ ل لّوَت الو رك ما

 نيبم لالض هكت ابينس عل كب

 ابو هيف راتسم ريمض «لّرت» مسا



 بوصنم «لزت» ربخ :«ركاذ» .تنأ :هريدقت
 يذ لوق ءاعّدلا لاثمو .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 :ةمرلا

 ىلبلا ىلع َّىَم راد اي يملسا اي الأ

 ٌرطقلا ِكئاعرجب الهنم َلاز الو
 بوصنم مدقم «لاز» ربخ :«الهنم»)

 رخؤم «لاز» مسا :«ٌرطقلا» .ةرهاظلا ةحتفلاب
 «لاز» لمعتو .(ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 مدقت زوجي الو .لعاف مساو ارا 5
 ,(9نينلخ اهريخ

 «ليزي» اهعراضم ناك اذإ اًمات العف - ١
 وأ ,«زيما» وأ «زام» ىنعمب «ليزلا» اهردصمو

 اهردصمو .«لوزي» اهعراضم ناك اذإ

 وحن .«ىهتنا»و ,«بهذ» :ىنعمب .«لاوزلا»

 هّمأ لفطلا َرّيم :يأ ُمأ لفطلا ٌلاز»
 ةمضلاب عوفرم «لاز» لعاف :«لفطلا»)

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«همأ» .ةرهاظلا
 لقمتم نيم ناطاو  «فاش. وهز. ؛ةرهاظلا
 .(ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
 نمو ران حل سرحت
 «لاز» لعاف :«رطخلا») هنع رطخلا بهذ

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 ام» :وحن .«لاز»و «ام» نيب يتأي نأ زوجي هنكل )١(

 .هديز لاز ادهتح
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 ةدام ةدام
 :ادع ام

 لعفو ةيردصملا «ام» نم 57 ظفل

 .ادع :رظنا .«ادع» ءانثتسالا

 "ف ام
 أدتبملا عفري ًاصقان ًايضام العف «ىتف» يأت

 وأ يمن وأ يفن اهيلع مّدقت اذإ ربخلا بصنيو
 نير ١") ارطق ىلا نول ١ اهون وكلا فاد
 ام :رظنا) .(«أدهتح ٌديز كفنا ام» بارعإ
 لمعتسي ال ذإ فّرصتلا ةصقان يهو .(كفنا

 .ردصملا الو رمألا اهنم

 :رخّوملا

 ريخأتلا هقحل ظفل لك ىلإ بّسني فصو
 مأ ةلمجلا يف مدقتي نأ هقح نم ناكأ ءاوس

 .ريخأتلا :عجار .ال

 :ةدام ةدام

 يف برعت

 ةبوصنم لاح :«ةدام» :يلاتلاك .«ةدام
 توضنما .ةنك وتم ذا: ةرهاظلا' اةعشلاب
 .ةرهاظلا ةحتفلاب

 لا قافتالا تأرق» :وحن

 اهيلع تلخد اف .ٌفكناو لاز «تف» ىنعم لصأ )١(

 .ءاقبلاو رارمتسالا تدافأ «ام»



 ةيوغللا ةداملا

 :ةيوغللا ةّداملا
 نع اًدرحي رذجلا نم دافتسملا ىنعملا يه

 ةيوغللا ةداملاف .لكشلاو صخشلاو نمزلا

 ريغ نم ةءارقلا هركف ىلع لت الثم أر قل

 وأ .نيعم نمز وأ .نيعم صخش ىلإ دّنسُم ن أ

 لكشك اصاخ اًيفرص ًالكش ذخأت نأ

 .هريغ وأ ,لعافلا مسا وأ .ردصملا

 :اذام

0 

 يف نوكسلا ىلع اًينبم ماهفتسا مس

 اع 0

 .ةيماهفتسالا «نم» بارعإ برعت .ةلمجلا

 .ةيماهفتسالا «نم» :رظنا

 :ةماهتتسسالا نام, نم ابك رم اظفلاد#ا
 اذ ام :وحن ,لعف اهيلي يتلا ةيلوصوملا «اذ»و

 ىلع بم ماهفتسا مسا :«ام») «؟َتلكأ
 مسا :«اذ» .أدبتم عفر لحم يف نوكسلا

 .زيخ مقر لق قركتملا لع بم لؤضون
 نوكسلا ىلع نيم رام لمف :«تلكأ
 ريمض ءاتلاو .كّرحتم عفر ريمضب هلاصتال

0000 
 اهنأل بارعإلا نم اهل لحم ال «تلكأ» ةلمجو
 .(لوصوملا ةلص

 ,ةيماهفتسالا «ام» نم بكرم ظفل - ٠7

 اذ ام» :وحن .مسا اهيلي يتلا ةيراشإلا «اذ»و
 ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«ام») ةلخغلا

 مسا :«اذ» .مدقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا

 ًادبتم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم ةراشإ

 ةمضلاب عوفرم لدب :«لمعلا» 59
 .(ةرهاظلا

 :ةنذؤملا

 .مسقلل باوجلا ءىطوت يتلا مالل فصو

 :«مسقلل ةئطوملا ماللا» :عجار

 ول
 :عجار .هتالاح صضعب يف لاحلل فصو

 .لاحلا

 :ىضاملا

 :يضاملا لعفلا :عجار

 ريشت نأ حص ام لك وه :هفيرعت - ١

 .«ةأرما» :وحن .«هذه» :كلوقب هيلإ

 .«راد»و .«سمش»و

 :اهنم ةّدع عاونأ ثنؤملا :هعاونأ - "

">٠٠ 



 دلي يذلا وهو .يقيقحلا ثنؤملا -أ
 .ةروفصع ,ةمطاف .دنه» :وحن .لسانتيو

 .«باقع

 ال يذلا وهو ,ّيزاجملا ثنؤملا - ب
 اد نست فرو وقنا لستات ةاوزدلب

 يذلا وهو .طقف ّيظفللا ثنؤملا -
 0 هل لدع ةرهاظ ثينأت _ يهتني

 .«ءايركز ءةزمح» :وحن

 ناك ام وهو ,طقف ّيونعملا ثنؤملا - د
 هلولدمو .ةرهاظ ثينأت ةمالع نم ًايلاخ هظفل

 :وحن .ايزاح مأ اًيقيقح ناكأ اوس تنم
 .«نيع ءرئب .داعس .دنه»

 ام وهو .ٌيونعملا ىظفللا ثنؤملا -
 ثينأت ةمالع نع ةلمجتت ةتفيف» تناك

 ,.ةمطاف» :وحن ,ثنؤم هلولدمو ةرهاظ

 .«ةرجش .ايلع ,ىدعس

 تناك ام وهو :ليوأتلا ثنؤملا -و

 اهنكلو .ّيوغللا اهلصأ يف ةركذم هتغيص
 لوق وحن .اهانعم يدؤت ةئئؤم ةملكب لوو
 ىتتأ» :برعلا
 ةلانسرلا :«باتكلا» ب اديرم :لعفلا تلا

 ثيح أهم ترف كباتك

 :رعاشلا لوق وحنو

 هتاف ىكرملا ُبِكاَرلا اهنا ان
 ؟ٌتْوَصلا هذه ام دج ينب 00

 ,ةحضلا :هب أديم «توصلا» ثنأ ثيح

 :تاكرصلا ىأ

 ثنؤملا

 تناك ام وهو ؛ٌيمكحلا ثنؤملا 0
 .ثنؤم ىلإ فقيسحا اهتكلو 92 هتغيص

 رعت ةفاضإلا "نين .كيناعلا" كتييسكات

 قئاس اهعم سفن لك تءاجوو» :ةيآلا

 ةملك تبستكا ثيح 1١( :ق) «ديهشو
 ,لصألا يف ةركذم يهو .ثينأتلا «لك»
 .ةثنؤملا «سفن» ةملك ىلإ اهتفاضإل

 ثالث ثينأتلل :ثينأتلا تامالع - #”

 :يهو ,تامالع

 تافصلا قحلتو .ةطوبرملا ءاتلا -أ

 داع ونه :ةخيوملاو اتم ركذملا يي قفل
 ءامسأ ىلع لخدت الو .«ةدومحم دومح .ةللاع

 دسأ يف ابك ًاعاس الإ ةدماجلا سانجألا

 مالغ .ةأاتفو ىتف ,ةلجرو لجر ,ةدسأو

 راكبرب :ةناستاوواشتنا «ةارفاو فزمآةمذلغو

 :وحن ,سنجلا نم دحاولا زييمتل ءاتلا ةدايز

 .ةنيفسو نيفس ءةرجشو رجش ,ةرمثو رمث

 ,ةماهف ,ةمالع» :وحن ,ةغلابملل اهب قي دقو
 14 ]يع انهزلا كاي وب دب نورك قرد
 نحت ةيسلا هان نم الدب رأ 4ةقدانزو ضن

 ءاف نم ضيوعتلل وأ .«ةبراغم ,ةقشامد»

 :اهلصأ) «ةفص» :وحن .ةفوذحملا ةملكلا

 «ةماقإ» :وحن .ةفوذحملا اهنيع نم وأ .(فصو

 ,ةفوذحملا اهمال نم وأ .(ماوقإ :اهلصأ)

 .(وغل :اهلصأ) «ةغل» :وحن

 :وحن ,ةروصقملا ثينأتلا فلأ - ب



 لوؤملا

 .«ىلتق .ىركذ .ىراكس .لبُح»
 وحن .ةدودمملا ثينأتلا فلأ - ج

 .ءاروشاع .ءاصفرق .ءاعبرا .ءارمح .ءارحص»

 :ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي ام - ؛
 .ءاوتسالا :رظنا

 :لوؤملا
 .لوؤملا ردصملا :عجار

0 

٠ 
 :نونم

 :ةيبرعلا تاجهللا ضعب ىف «ةئم» عمج

 ,واولاب عفرُي .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم مسا

 :ءايلاب زرعو ةيضلو

 :ةغلابملا
 ,ىنعملا يف ةدايزلا يه ءوحنلا يف .يه -

 لا رثفا لكنا :نايس نم يهو

 ,للنَعْفا .للعفا .لامفا ,لَومْفا ,لعْوَمفا

 :لعافلا مسا ةغلابم
 .ةغلابملا ْعّيِص :رظنا

 :ينابملا

 ءاجهلا فورح ىه ينابملا فورح

 بكرتت يتلا .«مّجبعملا فورح» وأ .ةّيبرعلا
 .ةيبرعلا ةغللا تاملك اهنم

 :ربخلاو أدتبملا

 أدتبملا :ريخلاو أدبتملا فيرعت - ١
 درحي ابلاغ ةلمجلا لوأ يف عقي ,عوفرم مسا

 هيلع موكحبو ,ةيلصألا ةّيظفللا لماوعلا نم

 يف هعوفرمب اينغتسم افصو نوكي دقو .رمأب

 ٌديز» :لوألا لاثمو .ةلمجلا مامتإو ةدافإلا

 حجان ام» :ينلاثلا لاثمو .«ذهتج

 يذلا ظفللا وهف .ربخلا اّمأ ."0«نوسعاقتملا

 اهانعم ممتيو ءأدبتملا عم ةلمجلا لمكُي
 ريغ أدبتملا نوكي نأ طربشب يماسألا

 .«ليمج وجلا# :وحن ,'"'”فصو

 مسعقا :نامسق أدبتملا :ًادتبملا ماسقأ -55

 امل عفارلا فصولا وهو ربخ ىلإ جاتحي ال

 ,"”«ناريمألا مداق ام» :وحن ,هانعم هب ىفتكي

 عوفرم أدتبم :«حجان»... ينبم يفن فرح :«ام» )١(

 ,ربخلا دسم دس «حجان» لعاف «نوسعاقتملا» .ةّمضلاب

 .ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 ابك هعوفرمب يفتكي دقف .ءافصو أدتبملا ناك اذإ اَمأ )١(

 ٠. يجيس

 - .عوفرم أدتبم «مداق» .ينبم يفن فرح «ام» ()

1 



 ريخلاو أدتبم لا

 ًايسا امإ نوكيو .ربخ ىلإ جاتحي مسقو
 لو ًاردصم اًمِإو «مداق ديز» :وحن ٠ .احيرص

 ا"”كل ريخ اوموصت نأ» :وحن .حيرصلاب

 اًريمض 7 (مكل ريخ مكمايص يأ)

 .«دهتحم تنأ» :وحن ٠ :الصنتم

 :ةركنلاب ءادتبالا تاغويسن -

 هنأل ةفرعم نوكي نأ أدتبملا يف لصألا

 ثدحتملا وأ .هيلإ دنسملا وأ .مالكلا عوضوم

 .لوهجي نع ثّدحتت نأ ىنعم ال ذإ .هنع

 .اهب ءادتبالا زوجي .تدافأ اذإ .ةركنلا نكل

 :اهمهأ ,ةدع عضاوم يف ةديفم ةركنلا نوكتو

 شت :تفيضأ اذإ تأ ملعلا بلاط» :

 .«دهتحي

 ثداع# :وحن ,اظفل تضر اذإ - ب

 ,«عقو بطخ طع :وحن ًاريدقت وأ ,«عقو مهم

 :وحنو ,«عقو ميظع بطخ» :ريدقتلاو

 ريغص رعاش» :ريدقتلاو .«اندشنأ رعيوشا

 فلألاب عوفرم ربخلا دسم دس «مداق» لعاف «ناريمألا»

 .ىنثم هنال

 لعف «اوموصت .ينبم بصنو يردصم فرح «نأ» )١(
 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذحب بوصنم عراضم
 ردصملاو .لعاف عفر لحم يف ينبم لصتم ريمض واولاو

 عفر لحب ف ا يأ «اوموصت نأ» نم لوؤملا

 .رورجمو راج «مكلد» .ةمضلاب عوفرم ربخ «هريخ» .ًادتيم

 .«ريخ» ب قلعتم ةلمحلا هبشو

 ىنعم نمضِتي ريغصتلا نأل) «اندشنأ

 :(فضولا
 امّدقم ةلمج هبش ربخلا ناك اذإ - ج

 مهراصبأ ىلعو+» :ةيآلا وحن .اهيلع

 .(7 :ةرقبلا) «ةواشغ
 وحن .ةيئاجفلا «اذإ» وأ «الول» دعب - د

 اذإف تر و .«كترزل داع الول»

 .«ينرظتني قيدص

 ةنمأو :وحن .ماهفتسالا دعب -ه
 وحن .يفنلا دعب وأ .«؟نطولا نع . عافدلاب

 ِ ”«عفانب لسك ام»

 قح اهل يتلا ظافلألا نم تناك اذإ -

 سردي ْنَم» :وحن .طرشلا ءابسأك ةرادصلا

 ْنَم» :وحن .ماهفتسالا ءاسأ وأ «حجني

 ام» :وحن ,ةيبجعتلا «ام» وأ «؟كّراَز

 مك» :وحن .ةيربخلا «مك» وأ "”«!كمركأ
 هل ام ىلإ ةفاضم تناك اذإ وا” «كل ٍةرث

 تاوخا اهنأ ىلع لاثملا اذه يف ءام» بارعإ نكمي (1)

 .اهريخ «عفان»و اه ابسا «لكد نوكتف .«سيل»

 .أدتيم عفر لحم يف ةينبم بجعتلل ةمات ةركن :«ام» (")

 ءاظفل حتفلا ىلع ّنبم بّجعتلل ضام لعف «كّمركأ»

 ,لصألا فالخ ىلع ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو
 بصن لحب يف بم لصتم ريمض فاكلاو .وه هريدقت

 .«ام» ربخ عفر لحم يف «كمركا» ةلمجو .هب لوعفم

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم مسا ةّيربخلا همك» (5)
 يف وهو .رورحم هيلإ فاضم «ةرئأم» .فاضم وهو ءأدتبم

 قلعتم ةلمجلا هبشو .رورجيو راج «كل» .زييت بصن لحم

 .كل ةدوجوم ةرثأم مك :ريدقتلاو .فونحملا ربخلاب

 »م



 ربخلاو أدتيملا

 ِنَم ٌباتك» :وحن .ةرادصلا ٌقح

 مدح
 ايفل اهتنفن بن ةلماع تناك اذإ -
 نعت رج وأ. تنسح افئاع ةدإو نع

 اتا ءاعقر 7 7 ريخلا يف ,ةبغر»

 ؟!«بوبح ههجو قرشم»

 مومعو سنجلا ةقيقح اهب ديرأ اذإ ب
 ريغ نانا هرتعت هلم هاو كرف: هلا" عدا رفأ
 .«ةميهم نم

 كر دوت نعول نزع كلذ ذأ كاط
 .«هل ليزا .«كيلع

 ُموي» :وحن ,ليصفت ىلع تْلَد اذإ -
 .«كيلع مويو كل

 ,ةيلاح ةلمج ردص يف تعقو اذإ - ك

 .«يدي يف ةظفحو فصلا ثتلخد» :وحن

 عوفرم أدتبملا :ًادتبملا بارعإ - ؛
 ىف دقاز رج فرحي اظفل رص دقو: .اناد

 :ةيلاتلا عضاوملا

 وأ يفنب ةقوبسم ةركن ناك اذإ -أ

 يف ينم ماهفتسا مسا «نم» .عوفرم أدتبم هٌباتكد )١
 يف ةلمجلاو ,لعافو لعف «ترعتسا» .هيلإ فاضم رج لح

 .ًأدتبملا ربخ عفر لحم
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .عوفرم أدتبم «ماعطإ» )١(

 مسأ «نم» .عوفرم أدتبم «باتك» 0(

 «ماعطإ» ل هب لوعفم «اعئاج» .«وه» هريدقت ازاوج

 .ةمضلاب عوفرم ربخ «ةلسح#» .بوصنم

 .«ةبغر» ب قلعتم رج فرح «ىف» (؟)
 «قرشم» لعاف «دهجو» .حوفرم أدتبم «قرشم» 4(

 .عوفرم ربخ «بوبحم» .هيلإ فاضم ءاحلاو ,عوفرم
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 :(«نِي» ب رجي ةلاحلا هذه يفو) ماهفتسا
 ٌفصلا يف له»و «دَحأ نم عبّرلا يف ام» :وحن
 .«؟بئاغ نم

 هذه يفو) «بسح» ةملك ناك اذإ - ب
 كبسحب» :وحن .(ءابلاب ٌرِجي ةلاحلا
 .©0«لاضنلا

 رجي ةلاحلا هذه يفو) ةركن ناك اذإ - ج

 .«كمأ هدلت م رخأ بر» :وحن .(«بر»ب

 .«ةعفات ةراض تو

 ("”فصولا يتأي دق :فصولا أدتبملا -»

 قباطي مو ماهفتسا وأ يفن همدقت اذإ .أدتبم

 حجان ام» :وحن :انمفخو. ةيلثتا فوضوي
 , "!«نودهتجملا مومذم ام»و ""”«نالوسكلا

 هفوصوم قباط اذإ امأ .«ةلتقلا ليبن ام»و
 . كم ما. 0

 أدتبم هدعب امو ءامدقم اربخ ناك ءاعمجو ةينثت

 : «كبسحب» (0)

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم .ةرثقملا ةمضلاب عوفرم
 يف ينبم لصتم ريمض فاكلاو .دئازلا ٌرجلا فرح ةكرحب

 .ةمضلاب عوفرم ربخ «لاضنلا» .هيلإ فاضم رج لح
 لعافلا مسا يأ ةّقتشملا ءاسسألا فصولاب دصقن (3)

 مسالاو ليضفتلا لعفأو ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو
 هكر

 .ةمضلاب عوفرم أدتبم «حجان» .يبم يفن فرح «ام» (0)

 عوفرم .ربخلا دسم دس «حجان» لعاف «نالوسكلا»

 .ىثم هنأل فلألاب
 عوفرم أدتبم «مومذم» ...يبم يفن فرح «ام» (8)

 ,ربخلا ْدَسَم دس لعاف بئان «نودهتجملا» ...ةّضلاب

 .ملاس ركذم عم هنأل واولاب عوفرم

 أدتبم 6 بسعا» .دئاز رج فرح ءايلا



 .«؟نالوسكلا ناجحان له» :وحن ءارحاوف

 زوجيف .دارفإلا ىف هفوصوم قباط اذإ اًمأو

 ."'لوسكلا ٌحجان ام» :وحن .ناهجولا

 أدتبملا دوجو نإ :ًأدتبملا فذح -5

 يساسألا نكرلا هنأل .ةلمجلا يف ٌيرورض

 هيلع لد نإ انايحأ فذحيدق هنكل .هنود
0 : 

 .هفذحب بيكرتلا وا ىنعملا رثاتي ملو ءليلد

 نق اناا أ كانه: نؤكد فرحلا اهو
 فدا انا صرنا انابعأ اها ووك

 نأك .لاؤس نع باوج يف نوكيف .زئاجلا

 :كبيخيف «؟كوخأ نيأ» :كقيدص الثم لأست

 فذحلا امأ .«رفاسم يخأ» :يأ .«رفاسم»

 0 ,ةذع عضاوم يف نوكيف .بجاولا

 وحن وحن .محرت وأ مذدأ عدم ضرع لإ را

 وأ - ةيفسلا وأ - بيدألا لجرلاب تررم»

 وأ ةهنقسلا وأ ٌبيدألا وه 0, يأ «سئابلا

 ("!١«سئنابلا

 5 1(معنا» صوصخم هربخ ناك اذإ -

 :(نييلاتلا نيهجولا ىلع لثملا اذه برعي )١(
 عوفرم أدتبم 7 . .ينبم يفن فرخ «ام» - أ

 .رخلا د د عوفرم لعاف ةلوسكلاة :ةفضلاب

 مادي رخ عجن ..ينبم يفن فرح «ام»

 .ةّمضلاب حوفرم رخؤم أدتبم «لوسكلا» .ةّمضلاب عوفرم
 أدتبمل ربخ «سئابلا» وأ «ةيفسلا» وأ «ُبيدألا» (؟)
 .«وه» هريدقت فوذحم

0 

 ريخلاو أدتبملا

 : .مذلل يتلا «ءاس» وأ «سنبو»

 .«ديز وه» :يأ ٠ ١«ديز لجرلا

 نع ابئان ار دنصم ع ناك اذإ - ج

 ربص يربص» يأ «ليمج ربص :وحن .هلعف

 .«ليمج

 وحن .حيرص مّسقب هنع ربخأ اذإ - د

 مسق يتمذ يف» :يأ .«نحفاكأل يتمذ يف»
 .«نحف اكأل

 دعب عوفرملا مسالل أدتبم ناك اذإ - ه

 ايس الو ةذمالتلا بحا» :وحن :ةادف الور

 .(“«ديز

 :ًابوجو ريخلا ىلع أدتبملا ميدقت - ١
 .هرخ ىلع مدقتي نأ أدتبملا يف لصألا

 ميدقتلا اذهو ,ربخلاب هيلع موكح هنأل

 :اهمهأ دع تالاح يف بجاو

 اهل يتلا ءاسألا نم أدتبملا ناك اذإ - أ
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 معب) :وحب : وحد

 عوفرم لعاف ةلعلاو ..ينبم ضام لعف «معن» 7١)

 ريدقتو وها هريدقت فوذحم ادتبملل ريخ «ديز» .ةمضلاب

 «ديز» تبرعت نأ عيطتسنو «ديز وه ٍلجرلا معن» ةلمحلا

 ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمحلاو .ًارخؤم أدتبم ًاضيأ

 .«لجرلا معن ديز» :مالكلا ريدقتو ,مذدقم

 نحن انمهيو .يبارعإ هجو نم رثكا بولسألا اده ()
 :ةمشلاب عوفرم عراضم لعف اا :يلاتلا هجولا

 .«هأانأ» هريدقت انوحو هيف رتتسم ريمض هلعافو

 كلو ةتشارتعغا ءازلا :تريضتع هي وشتم «ةدمالتلاف
 هنأل بوصنم «ال» مسا «يم» ..ىنبم سنجلا ىفنل فرح

 .ةفاضإلاب رج لح ىف ىنبم لوصوم مسا «ام» .فاضم

 نم ةلمحلاو .«وه» هريدقت فوذحم ادتبمل ريخ «ديز»

 ةلص اهتنأل بارعإلا نم امل لحم ال ربخلاو أدتبملا

 .«دوجوم» هريدقت فودحم «ال» ريخو .لوصوملا



 ربخلاو أدتبملا

 :طرنتلا اا لثت ملا يف ةرادصلا ّقح

 ءامسأو !حجني سردي ْنَمه وحن
 «ام»و ؛«؟ ملكت نم» :وحن .ماهفتسالا

 «مكد»و ؛«!َء ءايسبلا لجأ ام» :وحن .ةّيبجعتلا

 .«يملعم دبع باتك مك» :وحن ةيروخلا

 م ًانرتقم ادجلا ناك اذإ -

 نم ري ًطيشن حالفل» :وحن ,ءادسبالا

 . ٍلساكتم بيبط

 اهلعاف اق لح نقلا ناك 11| رح َج

 دلولا» :وحن ,أدتبملا ىلع دوعي راتسم ريمض

 .«سردي

 يف نييواستم ربخلاو أدتبملا ناك اذإ - د

 حلصي ثيحب امهريكنت وأ امهفيرعت ةجرد
 يخأ» :وحن ,أدتبم نوكي نأ امهنم لك

 515 ىندلا يف نانكم رعأ» و ,'!«يقيدص

 . حباس

 ربخلا يف ارو أدتبملا ناك اذإ - ه

 الإ دمحم ام» : :وحن ,«امنإ» تادوأ «الإ» ب

 ار دمحم انإ»و 1007

 ًادتبملا نع الوصفم ربخلا ناك اذإ -
 وه هللا» :وحن .دامعلا وأ لصفلا ريمضب

 .«رداقلا

 وحن :ةيبلط ةلج ريخلا ناك اذإ -
 زيجي نم يأر ىلع اذهو) «هنع ُعِفاد كنطو»
 .(ةيبلطلا ةلمجلاب رابخإلا

 هنأب كيخأ ىلع مكحت نأ ديرت لوقلا اذه يف )١(
 :لوقت نأ كيلع .سكعلا ديرت تنك نإو .كقيدص

 .«يخأ يقيدص»»
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 وحن .ءافلاب انورقم ربخلا ناك اذإ - ح
 .«صلخمف ينحصني يدذلا»

 :عاونأ ةثالث ريخل ا :ربخلا عاونأ -4

 ام وه درفملا ربخلاو .ةلمح هبشو .ةلمجو .درفم

 امإ نوكيو .2"'ةلمج هبشب الو ةلمجب سيل

 ا دنانع اناو وظيحت هيلع هرعت ءاقعقم
 هك نونك نق ع 0" ةاطع ةمومألا» وكن

 نوكي نأ طرشب ةفرعم وأ ,نيقباسلا نيلثملاك

 امأ .«يقيدص يبأ» :وحن ءاضيأ ةفرعم أدتبملا

 :وحن .ةيمسا ةلمج اَمإ نوكيف ,ةلمجلا ربخلا
 :وحن .ةيلعف ةلمج وأ ,*!«ميرك هقلخ ديز»

 ةلمجلا هبش ربخلا اَمأو .«لوقعلا ٌريني ملعلا»

 :وحن ءرج فرح وأ ٍفرظ قلعتم نوكيف
 ,2!«ةقيدح ةعماجلا مامأ»

 .«ةعاقلا
 اربخ ةعقاولا ةلمجلا .طبار -

 نم اربخ ةعقاولا ةلمجلل نب ال :أدتبملاب

 ,ًادتبملاب اهطبري طبار ىلع ةلمتشم نوكت نأ

 يف رضاحملا»و

 :وحن .ىتثملا انه هدرفملا» حلطصلملا نّمضتي (1)

 :وحن .عمجلاو «نادهتح نادلولا» :كلوق يف «نادهتحجم»

 .«نودهتحجي دالوألا» :كلوق يف «نودهتج»

 .تاقتشملا لصأ ردصملا نأ رابتعا ىلع (*)
 أدتبم «هقلخ» .ةمضلاب عوفرم لوأ أدتبم «ديز» (4)

 لحم يف بم لصتم ريمض ءاهلاو .ةمضلاب عوفرم ناث

 ةلمجو .عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ «ميرك» .ةفاضإلاب رج

 , لوألا أدتبملا ربخ عفر لح يف هريخو يناثلا أدتبملا
 قلعتم ةلمجلا هيشو .بوصنم ناكم فرظ «مامأ» (5)

 - ٠ ٠ ىلا

 .«دوح وم» هريدذست فردعُي مدعم رحب



 ربخلاو أدتبملا

 :نوكي طبارلا اذهو

 عل ءارستتسم نيس

 وه سردي :يأ «سردي

 : ,ارهاظ اري

 و

 ٌبنعلا» :وحن اردتم ارك -_

 لطرلا» :ريدقتلاو .''”«ةريل َنيرشعب لطرلا
 .((هنم

 هلوقك .أدتبملا ىلإ ريشي ةراشإ مسا - د

 مريخ كلذ ىوقتلا سابلّوإ» :ىلاعت
 5١7(. :فارعألا)

 ةيوالاو هو فيتا اولا :اكتل تو
 7 «؟ةيرحلا ام

 قباطتي :ربخلاو أدتبملا قباطت ٠-

 ةينثتو ادارفإو اثينأتو ًاريكذت ربخلاو أدتبملا

 ةبلاطلا»و .«دهتح بلاطلا» :لوقتف .ًاهينو

 ناتبلاطلا»و «نادهتح نابلاطلا»و ,«ةدهتجم

 ,«نودهتجم ٌبالطلا»و .«ناتدهتجب

 .«تادهتجي ٌتابلاطلا»و

 دلولا» :

 و ٍ
 هقلخ ديز» :وحن

 نام أدتبم «لطرلا» ...عوفرم لوأ أدتبم «بنعلا» )١(

 قلعتم ةلمجلا هبشو .رورجمو راج «نيرشعب» ...عوفرم

 .هنم لطرلا :ريدقتلاو .فوذحملا يناثلا أدتبملا ربخب
 أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا ع ةلمحلاو

 .بوصنم ْريِيُع را .لوألا

 مسا «أم» .ةمضلاب عوفرم لوأ أدتبم «ةيرمحلا» )١(

 ا .مدقم ريخ عفر لحم يف 'ينبم ماهفتسا

 عفر لحم يف «ةيرحلا ام» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم رخؤم

 .لوألا أدتبملا ربخ

 ال/ ١٠

 ًادتبملاو ربخلا دّدعتي دق :ربخلا دّدعت ١-
 - يب 6

 اع ماسر بيدا ناربج» :وحن .دحاو

 يناثلا نكرلا وه ربخلا :ربخلا فذح -

 مكحن هبو .ةيمسالا ةلمجلا يف أدتبملا دعب
 دق هنكل .هركذ لصألاف كلذل .أدتبملا ىلع

 .ىرخأ ًانايحأ ايو ًانايحأ ازاوخع فذحي

 هيلع لد نإ الإ نوكي الف .زئاجلا فذحلا ام
 .لاؤس نع باوج يف كلذ نوكيو .ليلد

 :كلأسي نم ىلع اًدر .«*!«ٌديز» :كلوق وحن
 ,ةيئاجفلا «اذإ» دعب وأ .«؟ةعاقلا يف نم»

 :ريدقتلاو) «*)انُمّلعم اذإف تجرخ» :وحن
 كدننللا انآ(: طقم وا دوو اهيا
 :اهمهأ ءةّدع عضاوم يف نوكيف ,بجاولا

 انوك ريخلا ناك اذإ «الول»دعب - |
 تداسل مكحلا الول» :وحن .'""اقلطم ِء . 001

 لوأ ريخ «بيدأ» ...عوقرم أدتبم «ناربج» (6)

 رخ «رعاش» ...عوفرم ناث ربخ «ماسر» ...عوفرم

 ةينئاث ةف
 «بييدأ» ه«هرعاش»و

 :تلق نإ كنكل . «ماسر» ل ةفص وأ «بيدأ» ل

 بارعإ عيطتست ال «يراجت يسدنه يبدأ ميلعتلا»

 ىنعملا نأل لوألا ربخلل ةفص ثلاثلاو يناثلا :نيربخلا

 .ميقتسي ال

 ديز :ريدقتلاو .فوذحم هريخو عوفرم أدتبم «ذيز» (4)

 .ةعاقلا يف - نئاك وأ - دوجوم

 :كوقتف .ربخلا ركذ زوجي اهتقباسو ةلاحلا هذه يفو (5)
 .«دوجوم انملعم اذإف ترو «ةعاقلا ىف ديز»

 - مل نإ هركذ بجيف .اصاخ ًانوك ربخلا ناك اذإ اَمأ (1)



 ربخلاو أدتبملا

 .«دوجوم مكحلا الول» :ريدقتلاو .«ىضوفلا

 يف اًصن أدتبملا ظفل ناك اذإ -
 «ندسوهتجال هللا ٌرمعل» :وحن 'مَسقلا

 .« ينمي وأ يىمسق هللا رمت :ريدقتلار

 تدانفا اذإ ةييفلا ناو دمت. َج

 «ةداييتعاو تكاطلاو :ىنعف :ةشاشملا

 وأ نامزالتم هداهتجاو بلاطلا» :ريدقتلاو

 .«...نابحاصتم

 را ءافانم ا ردكتم انكبلا ناك اذإ كو

 ربخخلاو .ردصملا ىلإ ًافاضم ليضفت لعفأ
 نم هدسم دستو هيلع لدت لاح هدعب يذلا

 يه نوكت نأ ىنعملا يف حلصت_ن ا ريغ

 .«الساكتم ذيملتلا يريقحت» :وحن .ربخلا

 ناك اذإ لصاح ٌديملتلا يريقحت» :ريدقتلاو

 ةغللا ينءارق نسخ أو ويحتو ,«الساكتم

 قداريق ٍنسحأو» :ريدقتلاو دل ةيبرعلا

 تلكم تناك اذإ لصاح ةيبرعلا ةغللا

 هنأل أدتبملا نع ريخمللا محا نأ لصألا

 امل ةمساو ةنيفسلا الول» :وحن .ليلد هيلع لدي
 نوكلا عون نم ريخ «ةعساو» ةملكف .«لقنلل تلضتلا

 بجي اذلو .هفذح دنع هيلع لدي ليلد ال يذلا .صاخلا
 .ليلد هيلع لدي اصاخ انوك ربخلا ناك اذإ امأ .هركذ
 نم ةيلاخ ءارحصلا» :وحن ,ركذلاو فذحلا هيف حصيف
 .«تتبنال دوجوم ءاملا الول...» يأ .«تتبنأل هالولف ءاملا

 .«نميا»و «ميادو .«رمع» يصنلا مّسَقلا تاملك نم )١(

 فذح بجوي الف .«نلعفأل لع هللا ٌدهع» :كلوق امأ

 .«يلع» ربخلا قلعتم

 54م

 كلذ عمو .أدتبملا ىلع هب مكحن يذلا مكحلا
 نوكي ميدقتلا اذهو .هيلع انايحأ مدقني هنإف
 :اهّمهأ ةّدع تالاح ىف ابجاو

 ةدفنم ريغ ةرك ادقملا ناك اؤإ 1

 كمامأ» :وحن .ةلمج هيش قلعتم ربخلاو

 .«ةسردم

 ةلاذنغشلل نم جراخلا ناك اذإ كوم

 نيأ» :وحن .ماهفتسا مسا نوكي نأك
 وحن .ماهفتسا مسا ىلإ افاضم وأ «؟ٌقيرطلا

 .«كفافز موي 8 ًءاسم»

 أدتبملا يف ًاروصح ربخلا ناك اذإ - ج
 وأ .«دهتجملا الإ جان ام» :وحن .«الإ» ب

 .«دهتجملا حجان اند :وحن ,«اغإد ب

 ريمض ىلع المتشم أدتبملا ناك اذإ - د

 ةقيدحلا يف» :وحن .ربخملا ىلإ دوعي
 نيا

 ءافلا لخدت :ءافلاب ربخلا نارتقا -4

 ةضصاخبو .أدتبملاب هطابترا ةيوقتل ربخلا ىلع
 ةلمج هبشت ربخلاو أدتبملا ةلمج تناك اذإ
 ربخ يف '""بجاو نارتقالا اذهو .طرشلا

 أدتبملا ميدقت عضاومو عضاوملا هذه ادع ام يف )م,

 .هريخأتو ريخألا اذه ميدقت ّحصي ٠ انوع
 اهمهأ .ةّدع عضاوم يف نوكيف .زئاجلا نارتقالا امأ (1)

 :ًأدتبملا ناك اذإ

 يذلا» :وحن .«لأ» ب انور الوصوم ًابسا - أ

 .«كب راض وه» وأ .«كب راض وهف رش نم هلعفت
 يف يدنج» :وحن .ةلمج هبشب ةفوصوم ةركن -

 - ةلمجب ةفوصوم وأ .«مارتحا ُهَل وأ - مارتحا هلف قدنخلا



 امأ» : :وحن « ,ةيطرشلا هامأ» دعب عقاولا أدتبملا

 :ليجف ُبَدآلا امو نسف وحنلا

 :لذجملا

 .لدبلا :رظنا .لّدبلا وه

 :هنم لدبملا

 وحن .هبارعإ يف لدبلا هعبتي ىذلا وه

 ةفيلخلا كدعو :كلوق يف «ةفيلخلا» ةملك

 .لدبلا :رظناو .«ُرْمْع

 :ىنبملا
 نع ريبعتلا ةقيرط وأ بولسألا وه

 نع اعافد ُدَهْسَنْسُي ٌّيدنج» :وحن .عراضم لعف اهلعف
 .«دلاخ وه وا - دلاخ وهف نطولا

 .ةلمج هبشب ةفوصوم ةركن ىلإ ةفاضم ةركن - َج
 هل وأ - مارتحا هلف ٍقدنخلا يف ٌّيدنج لك» هزل
 :وحن ٠ .حراضم لمف اهلعف ةلمجب ةفوصوم وأ .«مارتحا
 وأ - دلاخ وهف نطولا نع ًاعافد ُهَهْشَنْسُي ّيدنج لكد
 .«دلاخ وه

 ةلمج هيش هتلص لوصوم مسا ىلإ ةفاضم ةركن - د

 يف يذلا لك» :ىلوألا لاثمو .عراضم اهلعف ةلمج وأ
 :ةيناثلا لاثمو .«مارقحا هل وأ - مارتحا هلف قدنخلا
 هل وأ - مارتحا هلف نطولا نع عفادي يذلا لك»
 .«مارتحا
 يدنجلا» :وحن .لوصوملا مساب انو ًابسا - وه
 .«مارتحا هل وأ - ٌمارتحا هلف ٌدهشتسي يذلا

 :يببملا

 مسالاو .نبملا لعفلاو .ءانبلا :رظنا
 .بملا

 :لوهجملل ينبملا
 .لوهجملل ينبملا لعفلا :رظنا

 :امزال ًءانب لوهجملل ينبملا
 .(1١)لعافلا بئان :رظنا

 :مولعملل بما
 .مولعملل ينبملا لعفلا :رظنا

 :تاّينبملا
 .ءانبلا :رظنا

 :مهبملا
 .مهبملا مسالا :رظنا

 :نيبملا
 .زييمتلا :عجار .زييمتلا وه

 :ةنيبملا
 يف ةسسؤملا وأ ةنيبملا لاحلا عجار

 .«لاحلا»
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 ىتم

 . :ىتم

 .ماهفتسا مسا - ١ :هجوأ ('0ةئالثب تأت

 .رج فرح - 7 .طرش مسا -

 :ةيماهفتسالا ىتم -أ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

 اذإ ردفم ريكي قلعتي :ةيف لوفم ضن
 «؟هللا صن ىتم» :ةيآلا وحن .مسا اهالت

 اذإ صقانلا لعفلا ربخبو 5١4(., :ةرقبلا)

 ديز ناك ىتم» :وحن .لعفلا اذه اهدعب ىتأ
 اذه اهدعب ءاج اذإ .ماتلا لعفلابو .«؟ابئاص

 .«؟رحبلا ىلإ تبهذ ىتم» :وحن ,لعفلا

 :ةيطرشلا ىتم - ب
 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا

 :قلمتف هيف لزفقم يصل لع
 ريغ ناك اذإ .طرشلا لمفب - ١

 .«ينقلت قررت ىتم» :وحن .صقان

 اذه ناك اذإ .طرشلا لعف ربخب - ؟

 ًادهتجي نكي ىتم» :وحن ءاضقأت لعفلا

 . مر تحت

 :ةراجلا ىتم - ج
 مالك ضعب يف رج فرح «ىتم» تدرو

 ٍ :رعاشلا لوق هنمو ,برعلا
 ه م »ص 2 5

 ترا حبل لا ءامب نبرش

 0 م م- 0 .٠

 يف «ىتم» نيربتعم هجوأ ةعبرأب :لوقي نم مهنمو )١(
 .طسو :ىنعمب «يمك ىتم اهتعضو» برعلا لوق

 :ام ىتم

 «ىتم» نم لصألا يف نر ظفل

 احبصأ نيذللا :ةدئازنلا «امو:و ةيطرتلا
 ىنعمب .نامزلل طرش مسا يهو .ةدحاو ةملك

 .اهبارعإو اهماكحأ اهو ,ةيطرشلا «ىتم»
 .ةيطرشلا ىتم :رظنا

 :عَسع

 عونمت .«ةعست ةعست» نع لودعم مسا

 لخد» :وحل يف ترحم .فرصلا نم

 ةيبوصنم الاح «عستم ةسردملا ٌبالطلا

 .ةرهاظلا ةحتفلاب

 :فرصتملا

 .فّرصتملا لعفلا :رظنا

 .«ريمضلا» يف لصتملا ريمضلا عجار

 :يّدعتملا
 ٍ .يدعتملا لعفلا :رظنا

 :هيلع عجفتملا

 .(١)ةيدنلا :عجار

 - نكمألا نكمتملا - نكِمَتملا
 :نكمألا ريغ نكمتملا

 .نكمتملا مسالا :رظنا

00 



2 

 ىنثملا

 : هيف وأ .هيلع عزانتملا

 .(1)عزانتلا :رظنا

2 

 : كدم ملا

 - 6 عجوتل

 .(١)ةيدنلا :رظنا

 :لاثملا

 .لاثملا لعفلا :رظنا -
 .يفرصلا نازيملا .مهضعب دنع وه -

 .يفرصلا نازيملا :رظنا

 :تبنملا

 .بّجوملاو .يفنلا :عجار .ّيفنملا ريغ وه

 ومو

 :لثملا

 .يفرصلا نازيملا :رظنا

6 

 وه را 0 :كلوق وحن يف برعت

 فودحم 1 هب 1 .«مايلعلا ةسلج

 بصن لحم ف هدعب ةلمحلاو) رم :هريدقت

 : اغم

 نم عونمم ,«ةثالث ةثالث» نع لودعم مسا

 :رظنا .«عسٌستُملا بارعإ 5 .فرصلا

 عونمم ,«ةينامث ةيناث» نع لودعم مسا

 :رظنا .«عستم» بارعإ 2 .فرصلا نم

 :مسمم

2 
00 

 نونو فلأ 55 ,ىنعمو ًأظفل اقفتا نيدرفم

 ,ةحتف امهلبق .ةروسكم نونو ءايوأ .ةروسكم

 .امهنم هديرجتل احلاص ناكو

 ,ىنثي ام لك يف طرتشي :هطورش - "
 :طورش ةيناث

 0 5و 1

 وأ نيتقرفلا وأ نيتعامجلا ليوأت ىلعف عمجلا
 ةاشلاك قفانملا لثم» :ثيدحلا هنمو ,نيعونلا
 .«نيمنغلا نيب ةرثاعلا

 وحن امأ يملا ىت الق :تارغإلا +

 .هب ناقحلمف «ناتللا» .«ناذللا»

51١ 



 ىتنم لا

 ,هسفنب ني الف .بيكرتلا مدع -ج

 ًابيكرت بكرم ا الو ءايداتسإ ًابيكرت بكمل

 اَمأ ,)اًيِجزم ًابيكرت بكرملا الو .اًيدييقت

 ةينثتب ىغتسيف ءايفاضإ ًابيكرت بُكَرُملا
 دبع» :وحن .هيلإ فاضملا ةينثت نع فاضملا

 .«نمحرلا ادبع -نمحرلا

 دصق دعب الإ مَلَملا ىنثي الف ,ريكنتلا - د

 عاجرإ عمجلاو ةينثتلا دعب بجيف .هريكنت
 كلذو .كلذ ماقملا ىضتقا اذإ هيلإ فيرعتلا

 فرحأ دحأب هتادانم وأ ,هيلع «لأ» لاخدإب

 <ديز» :وحن ,ةفرعم ىلإ هتفاضإ وأ .ءادنلا

 اديز ءاج وأ ناديزلا ءاج <-ناديز
 .«ةسردملا

 يف «نالق» لاقي الف .ظفللا قافتا - ه

 بألا» يف «ناوبألا» وحن ام .«ملقو رتفد»

 .«رمقلاو سمشلا» يف «نارمقلا»و ,«مألاو

 .بيلغتلا :رظنا .بيلغتلا باب نمف

 كرتشملا ىثي الف ىنعملا قافتا - و

 نيعلاو ءاملا نيعل «نانيع» لاقي الف .ٌيظفللا

 لجرو .ٌيقيقح دسأل «نادسأ الو .ةرصابلا

 .زاجملا ليبق نم دسأ ةظفل هيلع قلطن

 .عوقرملا ركذملل «اوذ» ةظفل قيرط نع بكرملا ينثن ١(
 وأ «اتاذ»و .رورجملا وأ بوصنملا ركذملل «يوذ» و

 ثنؤملل «يتاوذ» وأ «يتاذهو ,عوفرملا ثنؤملل ءاتاوذ»

 داز») «لامجلا داز يتاذب هيوبيس اوذ رم» :وحن .رورجملا
 .(ةأرما مسا «لامجلا

 ,هتينثت نع هريغ ةينثتب ىنغتسُي الأ -
 «يس» ةينثتب اونغتسا مهنأل ,.«ءاوس» ىنئي الف
 اولوقي مو .«نايس» :اولاقف .هتينثت نع
 نع ىنثملا قحلمب فت الأو ,«ناءاوس»

 ب ءانغتسا «ءاعمج»و .«عجأ» ىثي الف :ةتينكت

 .«اتلك» و «الك»

 الف .دوجولا يف ناث هل نوكي نأ -

 مهوق اَمأ .«رمقلا» الو سمعا ب
 .بيلغتلا باب نمف «نارمقلا»

 ,فلألاب ىنثملا عفرُي :هدمكح -8

 همزلُي نم برعلا نمو .ءايلاب يعلو
 تاكرجب هةيرفاو .هلاوحأ عيمج يف فلألا

 عبتم ريغ بارعإلا اذهو .فلألا ىلع ةرّدقم
 .نآلا

 يف .قثملاب قحلُي :ىتثملاب قحلملا -
 نكي مو .ىنثملا ةروص ىلع ءاج ام ةبارغإ

 «الك» 3 .هتمالع نم ديرجتلل احلاص

 .«نينثادو . ا 7 يفلا لإ نافاضم «لتلك»و

 بيلغتلا باب نم ينث امو .«نيتنثا»و

 ام كلذكو .نيرمقلاو نيوبألاو نيرمعلاك

 ,.«نينسح» :وحن ,ةانثملا ءايشألا نم هب ع

 مسالا بارعإ ٍنابرعيف .رهاظ مسا ىلإ افيضأ اذإ اَمأ )2

 ارو ان ًاعفر فلألا ىلع ةرّئقم تاكرحب روصقملا

 «نيتأرملا اتلكب تررم» و .«نيلجرلا الك ءاج» :وحن

 الدلال



 ةراشإلا ءاسأ نم ينُث امو .2””«ناديز»و
 .حصفألا ىلع لوصوملاو

 روصقملا 5 :روصقملا ةينثت - ©

 ىاولا اهلصأ ناك نإ اواو هفلأ بلقب ّيئالثلا

 اهم وس :تالا اينضأ ناك دنا تاو
 هيف زوجي نالصأ هل امو .«نايتف ىتف .ناوصع

 اًمأو .«ناوحَر نايَحَر ىَحَر» :وحن .ناهجولا
 :وحن .ءاي هفلأ بلقنف ٌيثالثلا قوف ام

 .«نايفطصم ىفطصم .نايفشتسم ىفشتسم»

 ءاقبإب دودمملا ىنثي :دودمملا ةينثت - ١

 ءانضو» وحن -:ةيلضأ :تناك اذإ ةهقونه

 ةديزم تناك اذإ اواو اهيلقبو .«ناءاضو
 اهئاقبإبو .«ناوانسح ءانسح» :وحن .ثينأتلل

 نم ةلدبم تناك اذإ اواو اهبلق وأ ءاهاح ىلع

 :وحن .قاحلإلل ةديزم تناك وأ ءاي وأ واو

 ناءاطغ ءاطغ .ناواسكو ناءاسك ءاسك»

 .«ناوابلعو ناءابلع ءابلع ,.ناواطغو

 لماعي نم برعلا َنِم :ةظوحلم 0
 .عمجلا ةلماعم ىنثمل

 :يزاجملا

 .«ثنّوملا» يف .يزاجملا ثنؤملا :عجأر

 بارعإ ةاّئثملا ءاسسألا نم يمس ام برعت ةغل كانهو )١(

 ةفاضإلاب رورجملا

 :ةرواجملا
 .() ّرجلا :رظنا

 .يذعتملا لعفلا :رظنا

 :ةزواجملا
 لبق ام داعتبا .يبرعلا وحنلا يف .يه

 رم دق نوكي نأ دعب - هدعب اع رجلا فرح

 يناعم نم ىهو :ايراخت وأ اين ًاداعتبا - هب

 ,نع .ىلع .ءابلا .ماللا ,نم :رجلا فورح
 «جاودزالا» عجارو ,,هتدام يف الك عجار

2 

 :درجملا

 ّيئالثلا لعفلاو .دّرجملا مسالا :رظنا
 يف .درْجملاو .دّرجملا ّيعابرلا لعفلاو .دّرجملا
 .مزخلا ةدايز نم ملس ام .ضورعلا ملع
 .مزخلا :عجار

 رورجملا - ةفاضإلاب رورجملا
 :رجلا فرحب

 .رجلا هباصأ ىذلا برعملا مسالا وه

 .ٌرجلاو ,ةفاضإلا :رظنا



 موزجملا

 :موزجملا

 دحأ هقبس يذلا عراضملا لعفلا وه

 .(1)عراضملا لعفلا :رظنا

 :لوهجملا

 :لرهجتلا لقا لفقلا مجاز

 و

 :هكنم رذحملا

 .(؟) ريذحتلا :عجار

 :كرحملا

 .نكاسلا

 :روصحخملا

 .روصقملا :عجار

 :هيف روصحملا
 .هيلع روصقملا :رظنا

 :ضحملا

 .«يفنلا» يف «ضحملا يفنلا» عجار

 فصوي اممو .«بلطلا» يف «ضحملا بلطلا»و

 .حيرص لعفب نييدؤم امهنوك اههيف

 :ةضخملا
 .«ةفاضإلا» يف «ةضحملا ةفاضإلا» عجار

 .«ةركنلا» يف «ةضحملا ةركتلا»و

 :هي موكحملا .موكحملا

 .دانسإلا : عجار .هيلإ دئسملاو دنسملا امه

 لحما
 ةكرحلا ناكم .نرعلا وحنلا يف .وه

 حجن» بارعإ يف الثم لوقنف ,ةيبارعإلا

 ةركقم حطت عوفرم لعاف :«يبالط» :«يبالط

 ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ عنم
 .«...ءايلل

 : لأ» ب لحملا
:1 . 

 .لا :عجار .«لا» هيلع تلخد ام وه

2 

 9 قحملا

 5 ب 9

 .«بارعإلا» يف «يلحملا بارعإلا» عجار

11 



 :لومحملا

 .دانسإلا :عجار .دنسملا وه

 :ناشبخم
 يع قدام تيب اي قع نابع اب

 لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 .فوذحملا ءادنلا

 :هنع ريخملا
 ءاسأك .همكح يف ام وأ .أدتبملا وه

 .خساونلاو .ربخلاو أدتبملا :عجار .خساونلا

 :صوصخملا

 .(اعبار - )١ مذلاو حدملا لاعفأ :عجار

 .(59 - ؟) صاصتخالاو

6 
- 

 : سمخت
 و .٠ - .٠

 برعي .«ةسمح ةسمحح» نع لودعم مسا

 00 :رظنا .«عستما» بارعإ

 :ذملا
 .«ةلعلا» يف دملا فرحأ عجار

 ةّيسلدنألا ةسردملا

 :روصقملا دم

 .(60) روصقملا : رظنا

 :ةيوحنلا سرادملا

 .هتدام يف الك عجار .ةّيسلدنألاو .ةيدادغبلاو

 :ةدملا

 .] :عجار

 :ةسردملا

 مولعلاو ةغللاو بدألاو ركفلا يف .يه

 راصتأو نوعدبم هيلإ يمتني هاجتا .نونفلاو

 ميلاعتو فادهأو ٌىدابم ىلع نوقفتي ,نوذبح
2 

 :ةيسلدنألا ةسردملا
 اهلهأ لبقأف .سلدنألا مالسإلا لخد

 دعب كلذ ناكو .اهميلعتو ةيبرعلا ملعت ىلع

 يف ءقرشملا يف وحنلا جهانم تررقتسا نأ
 ءاملع رثكأ ناكو .دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا

 ريثك ناكف .ميكحلا ركذلا ءارق نم سلدنألا

 هدا نلبل :قرتتلا: لإ نولغزس.متم
 ام ميلعتل مهدالب ىلإ نودوعي مث .تاءارقلا

5.6 



 ةيرصبلا ةسردملا

 .ةقراشملا ءالعلا نم هوذخأ

 ناك .تاءارقلا ىلع لابقإلا ببسيو

 وبن ىلع ًالابقإ رثكأ نوّيسلدنألا ءايلعلا
 نب ّيدوج ناكو .ةرصبلا وحن نم ةفوكلا
 .قرشملا ىلإ لحر يذلا يوروملا نامثع

 ةاحن لوأ .ءارفلاو ٌيئاسكلل ذملتتو

 لوأو .ٌّيوحن ةملكل قيقدلا ىنعملاب سلدنألا

 .نييفوكلا بتك هدالي ىلإ لخدأ نم
 اهتيانع تبص دق سلدنألا تناك نإو

 نأ تثبل ام اهنإف ,يفوكلا وحنلا ىلع ٌالوأ
 «باتك» لتحاف .ٌيرصبلا وحنلا ىلع تلبقأ
 ثيح نم ةرادصلا ناكم مهدنع هيوبيس

 .قيلعتلاو حرشلاو ظفحلاو سردلا

 جمن نويسلدنألا ءاملعلا ََ دقو

 ةاحن ءارآ نم رايتخالا أدبم يف نييدادغبلا

 كلذ ىلإ اوفاضأ 50 ةرصبلاو ةفوكلا

 ةصاخبو «نييدادغبلا ءارآ نم تارايتخا
 ملوي .نح عباد ىفرافلا هله يأ :كاراعغلا

 نم مههاجتا يف اوراس لب ,كلذب اوفتكي
 ام - ةديدجلا ءارآلاو تاليلعتلا ةرثك ثيح

 ام اوفاضأ اك - ّيبطرقلا ءاضم نبا ادع

 .مهسفنأ مه هيلإ اولّصوت

 نب دمحم نييسلدنألا ةاحنلا مهأ نمو

 ٌيديبزلا دمحم ركب وبأو .يحابرلا ىيحي
 ,«يسويلطبلا ديسلا تاقيط» باتك بحاص

 نباو .ٌيبطرقلا ءاضم نباو ,ةوارطلا نباو

 نباو .يوارضخلا ماشه نباو .فورخ

 جهانم ىلع ةرطيسم تلظ يلا ةروهشملا

 .رضاحلا انتقو ىّتح ٌيوحنلا سيردتلا

 :ةيرصبلا ةسردملا
 ثيدحلا وه ةرصبلا ةسردم نع ثيدحلا

 انرصع ىتح هتأشن ذنم يبرعلا وحنلا نع
 يبرعلا وحنلا نأ هيف كش ال اًبيف .رضاحلا

 تناك امدنع ذإ ءايرصب روطتو ايرصب أشن

 ةفوكلا تناك .وحنلا حرص ديشت ةرصبلا

 نرقلا فصتنم ىتحو .هلك كلذ نع ةلوغشم
 ,.ميكحلا ركذلا تاءارقب .ةرجهلل يناثلا

 .رابخألاو رعشلا ةياورو

 نوكت نأ ىلإ ةسردملا هذه تعس دقو
 تناك مث نمو .ًاعساو ًادارطا ةدرطم دعاوقلا
 نأ نود ةذاشلا تاياورلا حرط ىلإ ليم
 سك 26
 ةضفار .ّيوحن نوناق عضول اساسأ اهذختت

 امل فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالا

 ددشتلا دش ةددشتم ,هتياور زاوج نم َيِعدا

 ليصفتو .ةغللا تارابعو ,راعشألا ةياور يف

 .برعلا نع اولقن ام اورحت نييرصبلا نأ كلذ

 ىلع مهدعاوق اوعضوف .هلاوحأ اوؤرقتسا مث

 نِإف .لاوحألا هذه نم بلغألا معألا
 .مهدعاوق اهلمشت ال ةليلق اهون اودع

 ىتح اهولؤأتي نأ اّمِإ :نيتقيرط ىدحإ اوعبتا
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 اومكحي نأ اًمإو .'0ةدعاقلا اهيلع قبطنت

 سايقلا نود ظفحلاب وأ .ذوذشلاب اهيلع

 0 .اهيلع
 .عومسملا ىلع سايقلا تبلغ دقو

 اك مهسابق فلاخت يتلا دهاوشلا نيلوؤم
 يف اًذاش عابسلا يف ادي طق وسام اولا
 هنرسكسا» لش كتلذو :نئانبقلا

 لثم .لالعإلا امههيف سايقلاو .«بوصتسا»و

 :اولاقف .«لاطتسا»و .«داجتسا» .«لاقتسا»

 نع تدرو يتلا ةردانلا تاملكلا ظفحت

 .اهيلع ساقي الو .بابلا اذه يف برعلا

 :نياببتلا داتا نأ لإ هدهد نع مكر
 .أطخ ريغ «باصتسا»و .«ذاحتسا» لوقلاو

 يبأ نبا ةسردملا هذه مإلعأ مهأ نمو
 .ىفقثلا رمع نب ىسيعو .ئمرضحلا قحسا

 .بيبح نب سنويو .ءالعلا نب ورمع وبأو

 نامثع وبأو .ّيمرجلا رمع وبأو .برطقو
 .جارسلا نباو ,جاجزلاو .دربملاو .ينزاملا

 :هنيوييشو- دفعا" .نب :ليلخلاو .:قاريلاو

 .نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا :عجار

 يطب ,ةلمجج ٠ نأ ال لععافلا الشم اولاق )١(

 نم مه ادب ع :ةيآلا انو 517 .العاف ةلمجلا

 دقف ١0(, :فسوي) « هتنجسيل تايآلا روأر ان ع

 وه :هريدقت رتتسم ريمض «ادب» لعاف 9 اهيف اولاق

 ادي مثا» :ريدقتلاو .لعفلا نم موهفملا ردصملا لع دوعي

 اذه رست 3 راسل «هتنجسيل» ةلمحو .«...وه ءادب مط

 .رتسملا ريمضلا

 ةيدادغبلا ةسردملا

 :ةيدادغبلا ةسردملا
 ,ةفوكلاو ةرصبلا ناضحأ يف وحنلا أشن

 لصو ىتح نيدلبلا ءالع ىديأ ىلع روطتو

 .رارقتسالاو جضنلا نم ةيلاع ةجرد.ىلإ
 ناديملا يف ىربكلا ةرهشلاب ةرصبلا تبهذو
 .ةفوكلا ةسردم لبق نم ةريرم ةسفانم عم

 .ىبحي نب دما .سابعلا وبأ

 دربملا ديزي نب دمحمو .ةفوكلا َءالع .بلعث

 ميلعتلل ناملاعلا ناذه لقتنا .ةرصبلا ءاملع

 ترثكو ارسل ايهنيب ٌدتشاف .دادغب ىف

 اههيلع نولبقي نيسرادلا لعج امم .تارظانملا

 نم نو ريختي مث أعم امهنع نوذخأيو ءامهيلك

 هريكفتل ابسانم دحاو لك هاري ام كاذو اذه

 ىلع ةيدادغبلا ةسردملا تماق اذكهو .ههاجتاو

 ةيرصبلا نيتسردملا ءارآ نم باختنالا أدبم

 يرجحلا عبارلا نرقلا داك امو .اعم ةيفوكلاو
 اهجهنب زيمتت ثادق ةسردن تذخأ ىغ

 نم ادي جينملا اذه نكي مو .صاخلا

 هنكلو .جاتنتسالا قرط وأ .سسألا ثيح
 عم نيسرخلا نم ءاقتنالا ىلع موقي جهنم

 إد .انيح ٌدشأ ةّيفوكلا ةسردملا ىلإ ليم

 ذخأو .(")رخآ ًانيح رثكأ ةيرصبلا ةسردملا .

 سار امدنعو

 ادبي

 ٍلصأ ردصملا نأ يف نيّيرصبلا الثم ينج نبا قفاو (1)
 أَو .ءادتبالا هصقار أدتبملا نأو .هنم قتشم لصفلاو
 عراضملا نأو .هل قباسلا لمفلا وه هب لوعفملا بصان
 - كلذكو .ابوجو ةرمضم «نا» ب «ىتح» دعب بوصنم
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 ةيفوكلا ةسردملا

 .دادغب ءالع نأ رهظي ذإ .ةريثكلا تاليلعتلاب

 هتاحلطصمو وحنلا سس أ نأ اودجو امدنع

 دي ىلع ّيئاهنلا اهلكش تزذختا دق هدعاوقو

 قبب مل هنأ اوأر .ةفوكلاو ةرصبلا ءايلع
 تاليلعتلا ىوس ةدازتسالل مهمامأ 00

 ,ّيجاجزلا نييوحنلا دادغب ءالع رهشأو

 ,يرشخمزلاو 0 نباو ,يسرافلا لع وبأو

 .يربكعلاو ءٌيرابنألا نباو .ّيرجشلا نباو

 .ٌيذابارتسالا ئضرلاو ,شيعي نباو

 :ةيفوكلا ةسردملا
 ,ةفوكلا اهعم ركذتو الإ ةرصبلا ركزت ال

 سيسأت لضف ةرصبلا ةسردمل ناك نإو
 وحنلا راهدزا نإف .ةفوكلا هميلعتو وحنلا
 سيقان نم .ةيتسونلا نيب. ناك امّنلإ ءدوعب
 نم ريثك لوح فالخلا ةجرد ىلإ عفترا ديدش
 .ةيبرعلا ةغللا رهاوظ

 باب يف لماعلا نأو .ةّيعملا واوو ةّيببسلا ءافو «وا» دعب -
 «نإ» نأ يف نيّيفوكلا قفاوو ...يناثلا لعفلا وه عزانتلا

 لثم يف «ىئاح» نأو ل لمع لمعت ةيفانلا

 همالغ برض» :وحن : زاوج يفو ,ءلعف «هلل ىناحو

 نم هيلع بترتي ال كلذ عنمي روهمجلا ناكو ,«أدمح

 .ةيترو ًاظفل رخأتم ىلع لعافلاب لصتملا ريمضلا ةدوع
 لعق ل مسا قباسلا لوقلا لثم يف «ىشاح» ربتعي امك

 برض» :كلوق يف «دمح» عفر ةلع ام :الثم أولاق (؟)

 اذاملو» :اولأس مث .لعاف هنأل :اوباجأ مث .«أديز دمحم

 اوباجأف ؟سكعلا نكي ملو .لوعفملا بصنو لععافلا عر
 .اذكهو .ءاددحي

 نم وحنلا تملعت ةفوكلا تناك نإو

 اهسفنل تذختا نأ تثبل ام اهنإف .ةرصبلا

 ةلاسم دع ذاك هل سمكا اضاك اعط

 ّيرصب :نابهذم اهيف الإ وحنلا لئاسم نم
 اهسفنل ةسردم ةفوكلا تلكش اذكهو ,يفوكو

 تارابعو .راعشألا ةياور يف عاستالاب ةزّيمتم
 نيح يف :ا رفح آودب برعلا عيمج نع .ةغللا

 نمع ذخألا يف نوجرحتي نويرضبلا ناك
 .قارعلا رضاوح يف برعلا نم نكس

 ةلأسم يف نييرصبلا نويفوكلا فلاخو
 دقف .ةيوحنلا دعاوقلا طّبضو .سايقلا
 اهنم دمتسملا دهاوشلا يف .نويرصبلا طرتشا

 برعلا ةنسلأ ىلع ةيراج نوكت نأ .سايقلا
 ةغللا لفت ثيحب «.لامعتسالا ةريثكو

 دقف نويفوكلا اَمأ .ليثق ريخ ىحصفلا
 قع قيرفتلا ناسعفأو لاونأب او دفعا

 لاوقألاو راعشألاب اوّدتعا اك .برعلا
 .برعلا ءاحصفلا نم اهوعمس يتلا ةذاشلا

 :ليق دقو ,دوطقلاب نويرصبلا اهتعن يتلاو

 زاوج هيف ًادحاو تيب نويفوكلا عمس ول»
 .«هيلع اوبوبو الصأ هولعج .لوصألل فلاخم

 دعاوقلا ىلع اواخُلي نأ ىلإ مهعفد كلذ لك

 اميرو :ةبعشتم ةيعرف دعاوق ةماعلا ةّيلكلا

 ّيرصبلا وحنلا ةرطيس ىف ببسلا كلذ ناك

 وحنلا ىلعو .ةّيوحنلا سرادملا ىلع
 .ّيميلعتلا
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 لصأ يف نييرصبلا نوُيفوكلا فلاخو
 مهل ناك امك .""'لماوعلا يفو .7قاقتشالا
 مهأ نمو: "هبي ةطاخلا "تاحلطصملا نضعب

 ,ةيواعم نب ماشهو .ّىئاسكلا مهئالع

 ءارفلا ناكو .ٌيرابنألا ركب وبأو .ءاّرفلاو

 .نييرصبلا مامإ هيوبيس ناك ابك مهمامإ
 دبع .يرابنألا نبا نأ ركذلاب ريدجلاو

 لئاسمل اًصاخ ًاباتك درفأ .ديعس نب نمحرلا
 ةرصبلا ةسردمو ةفوكلا ةسردم نيب فالخلا

 نيب فالنخلا لئاسم يف فاصنإلا» :هابس

 .«نييفوكلاو نييرصبلا :نييوحنلا
 .نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا :عجار

 يف .قاقتشالا لصأ وه ٍلعفلا نإ نويفوكلا لاق )١(
 .لصألا وه ردصملا نأ ىلإ نويرصبلا بهذ نيح

 أدتبملا يف عفرلا لماع نأ ىلإ الثم نويفوكلا بهذ (1)
 امهف .أدتبملا وه ربخلا يف عفرلا لماع نأ ابك .ريخلا وه
 ف عفرلا لماع نإ نويرصبلا لاق نيح يف .ناعفارعي
 نأ نوسركلا نيكعار .مهضعب دنع ءادتبالا وه أدتبملا
 ربخلا امأ .طقف اهمسا يف بصنلا لمعت اهتاوخأو د

 لبق هعفر ىلع قاب وه لب ,ائيش هيف لمعت ال اهنإف
 .اهب عوفرم هنإ اولاقف نويرصبلا امأ .اهوخد
 اوناك ّن يونعم لماع وهو «فالخلا» حلطصم اهنمو (9)

 :لثم يف ًاربخ عقو اذإ فرظلا يف بصنلا ةلع هنولعجي

 فرظلا نرلعجي نويرصبلا ن ناك نيح يف «كمامأ دلولا»

 نوقلطي ال اوناكو .قباسلا أدتبملل لنع فرحت العب
 هد اا عب لوعفملا لع الإ «لوتعفلاو حلطصم
 ىلع اوقلطأو .«ليعافم هابشأ» اهنوُمسي اوناكف ليعافملا

 سنجلل ةيفانلا «ال» اومسو «ةمجرتلا» حلطصم «لدبلا»

 وحنلا تداس يتلا تاحلطصملا ضعب مهو .ةئربتلا «ال»

 .«قسنلا فطع»و .«تعنلا» اهنمو .يبرعلا

- 

 - 17 .ّرج فرح ١- :نيهجوب يقتأت

 .فرظ

 :ةراخبا زم-1

 ىضاملا نيعملا نامزلاب ٌصتخم رج فرح
 قأ اذإ كلذو .0"2لبقتسملا ال ,رضاحلا وأ

 .«نيموي ْذُم ُهَرأ ل» :وحن ,رورجم مسا اهدعب
 :نوكتو

 ناك اذإ .ةيئادتبالا «نم» ىنعب ١-

 د كلب دعا انو كارشتا ةقركم ايضاه و ورخملا

 .«ءاعبرألا را

 ًارضاح رورجملا ناك اذإ .«يف» ىنعب - ؟
 اذه وأ + مويلا ذم تارك انزين هوختا ةقرعم
 رجلا الإ اهدعب رضاحلا يف زوجي الو .«رهشلا

 .برعلا رثكأ دنع

 اذإ كلذو ءاعم هادو ههنماو : نعي تاع
 ءادتبا هيف عقو يذلا نامزلا ىلع الخد

 نوكي نأ .ذئنيح ,طرتشيو ,هؤاهتناو ,لعفلا
 «نيموي ذم» :وحن ٠ ءاظفل ًادودعم ركب نامزلا

 .«ةنس لهو :وحن .ىنعم ًادوَدعُم وأ

 :ةيفرظلا ذم - ب
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم فرظ

 :اهدعب قأ اذإ كلذو .هيف لوعفم

 ذم كتيأر ام» :وحن .عوفرم مسأ ١-

 ةماتلا «ناك» لعفلل لعاف :«ناموي») «ناموي

 هدغ دم ءارأ ال» :لوقلا زوجي ال كلذل (7)

 لح



 ةيوحنلا بهاذملا

 ؟') (ىنثم هنأل فلألاب عوفرم .ةفوذحملا
 :ىشعألا لوق وحن .ةيمسا ةلمج - ؟

 ٌعِفاي انأ دمَرِيخلا يغبأ ٌتلز امو

 ار تييش نينع السيكو ادتيلاو

 «ذم» ةفاضإب رج لحم يف «عفاي انأ» ةلمج)

 .(اهيلإ
 ذم يخأ ٌرفاس» :وحن . ضام لعف -

 .«سمشلا ٍتعلط

 :ةيوحنلا بهاذملا
 .ةيوحنلا سرادملا :عجار

 :ركّذملا
 .اذه :كلوقب هيلإ ريشت نأ ٌحصي ام وه

 :نامسق وهو

 نم ركذ ىلع لدي ام وهو ءيقيقح - ١
 .دسأ .ٌيبص ,لجر :وحن .ناويحلا وأ .سانلا

 ةلماعم لماعي ام وهو .يزاجم - "

 ءاهنم سيلو .ناويحلا وأ سانلا نم ركذلا

 .باب «بوث ءرجح :وحن

 ريكذتلا اهيف زوجي ءاسأ كانهو

 .توناح ءلاح .رازإ .طبإ :اهنمو .ثينأتلاو

 00 ءأدتبم 0 ا

 ا ةيؤرلا

 :قارس «ليبس .قاقر جود ٠ ولد ٠ .عرد .رمخ

 م ا 538 .نيكس : تي .ليوارس

 ءزجع .قيرط ءسرطو ٠ نجح د ءقوس

 :توبكتعا ءقنُع ,برقع .باقُع .دضَع

 .صيمف ءافق رق رهف ءسّرف .سودرف

 «ىسوم قف ,حلم .كسم .,ناسل .دبك

 .ةيئاجهلا فورحلا ءامسأو ,سفن
 تن رم او: رك كلل قوكل اقناع لا نمر

 دلو) ةلخسلا :وحن .ثينأتلا ةمالع هيفو

 طسوتملا) ةعبّرلا .(ىثنأ وأ ناك ًاركذ ,منفلا
 دحاولل) ةاشلا .(ثانإلاو روكذلا نم ةماقلا
 :(ىفنأ وأ اركذ. تقلا "خم

 :بهذملا

 .ةسردملا :عجار

 :يسلدنألا بهذملا

 .ةيرصبلا ةسردملا :عجار

 :ّيدادغبلا بهذملا
 .ةيدادغبلا ةسردملا :عجار
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 :يفوكلا بهذملا

 .ةيفوكلا ةسردملا :عجار

 :نو ورم

 .ةيبرعلا تاجبللا ضعب يف «ءرم» 0

 واولاب عفري ٠ .ماسلا ركذملا عمجب قحلم مسا

 .ءايلاب رجيو بصنيو

 عارم

 000 ةعبرأ» نع لودعم

 :ةرملا

 .ةرملا ردصم :عجار

 ّكَءآ
 :هرم

 نامز فرظ هرم كتلباق» :وحن يف برعت
 لعفلاب قّلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم
 ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم الوعفم وأ ..«كتلباق»

 .ةرهاظلا

 :لجترملا
 .«ملعلا» يف «لجترملا ملعلا» عجار

 تاعوفرملا

 :ريمضلا عجرم

 .(7)ريمضلا :رظنا

 أحرم
 ضرألا يف شق الو :ةيآلا يف برعت

 ةحتفلاب ةبوصنم الاح (777:ءارسإلا) «ًاحّرَم

 قود . لقفل اقلطم ةلرفسس وأ :ةةرهاظلا

 .لضفأ لوألا بارعإلاو

« 
2 © > 

 :ابحرم
 بيحرتلل وأ .ةّيحتلل ليقع ةملك

 ًالوعفم وأ هب الوعفم برعتو .نيرخآلاب

 :فوذحم لمفل اقلطم

 .يسرتلا هرظنا :متخزتلا كي. لغات

 :ع وفرملا

 عراضملا لعفلا وأ برعملا مسالا وه

 ,بارعإلا :رظنا .عفرلا هب لح يذلا برعملا

 .أ ةّرقفلا .* مقرلا

 :تاعوفرملا

 ,لعافلا :ةعوفرملا ةبرعملا ءامسألا يه

"١ 



 بكرم ا
 «ناك» مساو .ربخلاو .ًادتبملاو ,لعافلا بئانو

 مساو ,«سيل» ةاونخأ مساأو :اتاونخاو

 نيش :اعاوخناو «نإ» ريخو :اعاوخاو «داك»

 .عوفرمل عباتلاو ءسنجلل ةيفانلا «ال»

 مث رم

 :بك ملا
 .ةدئافل رثكأ وأ نيتملك نم فلؤم لوق

 يف حاجنلا» :وحن .ةّمات ةدئافلا تناكأ ٌءاوس

 هدبعب ةعلق» :وحن ,ةصقان 1 ةداهتجالا

 قف بكرملا ملعلا :رظناو .«سردت نإ»و

 .(١)«ملعلا»

 :ّيدانسإلا بكرملا
 .ةلمجلا :رظنا .ةلمجلا وه -

 يف اًيدانسإ ًابيكرت بكرملا مْلَعلا رظنا -
 .(؟)«ملعلا»

 :يفاضإلا بكرملا
 ,هيلإ فاضملاو فاضملا نم بكرملا وه

 رظناو .«ناضمر موص .ذيملتلا ٌباتك» :وحن

 .(1)ملعلا» يف اًيفاضإ ًابيكرت بكرملا ملعلا

 :يلدبلا بكرملا
 )١(. نايبلا بكرملا :رظنا

 2 ٠

 :ينايبلا بكرملا

 ,ىلوألا ىنعم ٌحضوت امهتيناث نيتملك لك
 :ماسقأ ةثالث وهو

 ليلخ حجن» :وحن .هنم  لّدبملاو لدبلا

 ام عبتي نأ هنم يناثلا ءزجلا مكحو .«كوخأ

 .بارعإلا يف هلبق

 نم فلأت ام وه :يديكوت بكرم - ١

 مي را 6 :وحن مقل دكؤم

 .بارعإلا

 نم فلأت ام وه :ّيفصو بكرم -

 ديملتلا تدهاش» :وحن .فوصوملاو ةفصلا

 ام عبتي نأ هنم يناثلا ءزجلا مكحو «زئافلا

 .بارعإلا يف هلبق

 :ٌيدييقتلا بكرملا
 يف ادنيقت ًاييكرت بكرملا ملعلا رظنا

 .(؟)«ملعلا»

 :ّيديكوتلا بكرملا
 .(؟)ينايبلا بكرملا :رظنا

 :ّيددعلا بكرملا
 فطع فرح اهنيب ناك نيددع لك وه

 نفي



 ءرشع ةعست ىلإ رشع ّدحأ نم وهو ءرذقم

 وهو .رشع ٌمساتلا ىلإ ّرشع يداحلا نمو
 وأ عفر لحم يف 2نيءزجلا حتف ىلع ينبم

 :رظنا .ةلمجلا يف هعقوم بسح رج وأ بصن
 .(م4)ددعلا

 :يفطعلا بكرملا
 تيل كرات. قوطملا نينا موه

 ماس» :وحن ءاههتيب فطعلا فرح طسوتب

 فرح دعب ام مكحو «ناحجان ليلخو
 :رظناو .بارعإلا يف هلبق ام عبتي نأ فطعلا

 .قسنلا فطع

 :ّيجزملا بكرملا

 برعيف .ِمَلَع ١- :ناعون وهو .ةدحاو
 كيلعبب توزع :وحن ,فرصنيال ام بارعإ

 ايون ناك اذإ ن1 (توموفحو هل نينو
 زوجيف ,«هيوطفن .هيوبيس» :وحن .«هيو»ب
 .رسكلا ىلع هؤانب

 حتف ىلع اًينبم نوكيو .مْلَع ريغ - ١
 َتنأف .ءاسم ححابص ينرُر» :وحن .نيءزجلا
 يف يىنبم :«ًءاسم حابص»)«تيب تيب يراج

 ءزجلا نوكي نيذللا «هرشع يناث» وهرشع يداح» لإ )1(

 َّسثع يداحلا ءاج» :وحن .نوكسلا ىلع اينبم اههنم لوألا
 .«ًرثع يناثلاو يشع يداحلا ٌثدهاش»و .«رثع يناثلاو

 ةّيروبنزلا ةلأسملا

 يف ينبم :«تيب تيب».ةيفرظلا ىلع بصن لح

 .(لاح بصن لح

 :َيفصَولا بكرملا
 .(؟)ينايبلا بكرملا :رظنا

 :ةقلحرملا
 .«ل» يف ةقلحزملا ماللا عجار

 :ديزملا

 يثالثلا لعفلاو .ديزملا مسالا :رظنا
 .ديزملا ّيعابرلا لعفلاو . ديزملا

 :ةيروبنزلا ةلأسملا
 هيوبيس نيب تعقو يتلا ةلأسملا يه

 ,ّيكمربلا دلاخ نب ىيحي سلجم يف يئاسكلاو

 يذلا روبنزلا ىلإ ةبسن كلذك تيْمَس دقو
 نأ اهيفو .اهيلع رظانتملا ةرابعلا يف درو

 دق» :برعلا لوق نع هيوبيس لأس ّيئاسكلا

 روينرلا نم ًاعسل ٌدشأ ٌبرقعلا نأ ٌنَظَأ تنك

 لاقف ,«؟اهايإ وه اذإف وأ يه وه اذإف

 .بصنلا زوجي الو .«يه وه اذإف» :هيوبيس

 لاقف .بصنتو عفرت برعلا :ّيئاسكلا لاقف

 نمف .ايكيدلب اسيئر امتنأو اهتفلتخا :ىيحي

 نفر



 لخكلا ةلأسم

 برعلا هذه :يئاسكلا هل لاقف ؟اكنيب مكحي

 يأ) نيدلبلا لهأ مهنم عِمَس دق كبابب
 :نولأسيو نورضحيف :(ةفوكلاو: ةزنصبلا
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 .يئاسكلا اوقفاوف .برعلا ضعب ريضحأف

 .هيوبيس ناكتساف

 :لخكلا ةلأسم
 ليضفتلا مسا عفرب ةقلعتملا ةلأسملا يه

 مسا نأ :كقوزسملا قو. ةريتغاطلا مالت
 عفري الو .رثتسملا ريمضلا عفري ليضفتلا

 ناكو .يفن هقبس اذإ الإ ابلاغ رهاظلا مسالا

 ,نيرابتعاب هسفقن ىلع الضفم انبجا هعوفرم

 هس ا
 «نسحأ»ف .«ديز نيع يف هنسحك ٌلحكلا

 غوس ىذلاو .«لحكلا» هلعاق ليضفت مسا

 ٌيبنجأ هعوفرمو ٠ 0 هقبس لعافلا هعفر

 انه نيمرال نيب ع ظفل يبنجألا) هنع

 ىلع لضفمو (هنلإ فاضملاو فاضملا نيب

 .ديز نيع يف هنوك امهدحأ :نيرابتعاب هلاح

 .هريغ نيع يف هنوك رخآلاو

 لحكلا ةلأسمب ةلأسملا هذه تيمس دقو

 ثيدحلا نمضتي لاثمب اهل اولّثم دق ةاحنلا ّنأل
 .هسفن لحكلا نع

 م ©

 سم

 :رظنا .«عستما» بارعإ فدعا .فرصلا نم

 :رتتسملا
 .«ريمضلا» يف «رقتسملا ريمضلا» عجار

 هلى
 :ىنثتسملا

 ءانثتسالا ةادأ دعب عقاولا مسالا وه

 ةملك وحن .اهلبق ام مكح نم جراخلاو

 .«اديز الا ذيمالتلا حجن» :وحن يف 20

 .ءانثتسالا :رظناو

 :هنم ىنثتسمل ١

 حجن» :وحن يف «ذيمالتلا» ةملك وه

 يذلا مسالا وه ىأ :«اديت الإ ذيمالتلا

 .ءانثتسالا :رظناو .هنم اءزج ىنثتسملا نوكي

 -هيلع ثاغتسملا - هب ثاغتسملا

 :هنم ثاغتسملا -هل ثاغتسملا

 .ةثاغتسالا :رظنا

 م ©

 : سدسم

 ل ئىل

 نم عونمم «ةتس ةتس» نع لودعم مسأ

 :عجار .«عستم» بارعإ برعي .فرصلا

 .عستم عونمن ,(ةعبس ةعبس» نع لودعم مس
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 :نكسسملا
 .نوكسلا هقحلي ىذلا فرحلل فصو

 .كرحملا هلباقيو

 :عومسملا

 لِقن ام لك وه
 .عامسلا : عجار

 .اركثو. ارغتتل ةَيرَتلا نع

 :دنسملا

 .دانسإلا عم ر

 :هيلإ دنسملا
 .دانسإلا :عجار

 7 راى

 :ةركنلاب ءادتبالا تاغوسم
 (*) أدتبملا :عجار

 :ةكراشملا
 نيب كارتشالا يه .وحنلا يف ءيه

 :يناعم نم يهو .لمع يف رثكأ وأ نيصخش

 .لعتفاو ,لعافتو .ٌلَعاف

 :ةلكاشملا

 .جاودزالا :عجار

 ةبحاصملا

 :هب لوعفملاب هبشملا
 نيو :ةييبشملا :ةفصلا :ةيضتت اما وه

 ريق نما نوعا ةففلا ىذه نأ ةيلسلا
 ,” مقرلا .هب لوعفملا :رظنا .دعتم ريغ مزال

 .6 مقرلا ,ةهّبشملا ةفصلاو .أ ةرقفلا

 :لعفلاب ةهبشملا
 نإ :يه لمفلاب ةهّبشملا فرحألا

 .اهتاوخأو نإ :رظنا .اهتاوخأو

 7 اغتشملا

 .(١)لاغتشالا :رظنا

 :تاقتشملا - ٌّقتشملا
 .قتشملا مسالا :رظنا

 -هب لوغشملا - لوغشملا
 هنع لوغشملا

 .(١)لاغتشالا :رظنا

 :ةبحاصملا

 ٌرجلا فرح لبق ام نأ .وحنلا يف .ىنعت

 وأ اهدا عتب كش و ناك رشي مدي انو

 .اًيونعم وأ اًيّسح الاصتا اههب لصتي وأ ءايبنم
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 ردصملا

 .يف .ءابلا .ىلإ :رجلا فورح ىناعم نم يهو

 .ىلع

 :ردصملا

 ىلع لادلا ظفللا وه :هفيرعت - ١

 هلعف فرحأ انمضتم .نامزلا نع ًادّرحب ْثَدَح

 هرج :ءا يدقق نأ مانع ملع» :وحن ءاظفل

 :هزيقب فد اع اضوصس وأ "هالات :لئاقو
 ."0(ةذدع دعو» :وحن

 :عاونأ ةثالث ردصملا :هعاونأ - "

 ,درجم ىنعم لع.لدي ام وهو لص 5

 ءايب اموتخم الو ,ةدئاز ميمب اءودبم سيلو

 هرعت «ةطومرم فيلات ءاث اهذعب ةدناز ةدكقم

 .«لاتق ,مهف ,ملع»

 .ّيميملا ردصملا :رظنا .ّيميم -

 لك ىلع قلطيو ,يسايق وهو ّئعانص -

 ,ةددشم ءاي امه ,نافرح هرخآ يف ديز ظفل

 :ةدايزلا نفي سفن ةظويرب ثينأت ان

 هيلع لذي نكي مل دّرجم ىنعم ىلع الاد سا

 وه ديدجلا درجملا ىنعملا اذهو .ةدايزلا لبق

 ,ظفللا كلذب ةصاخلا تافصلا ةعومحجي

 قطانلا قولخملا ينعت الثم «ناسنإ» ةملكف

 اتيتح نعانملا ردصلا 07 وكفلا

 .ريدقتلا يف ةدوجوم ءايلاف .الاتيق :لصألا )١(
 .واولا تفذح دقو .حيحص وهو «دعو» :لصألا )١(

 .ءاتلاب اهنع ضوعو

 تافصلا ةعومجم ىلع لديف .«ةيناسنإ»

 ,ةمحر لاك .ناسنإلا اهب صتخي يتلا ةفلتخملا

 ىلإ ةبسنلاب اذكهو ...ريخلاو .ملحلاو

 ردصملاو ...«ةّيشحولا»و .«ةيكارتشالا»

 ّحصي .قتشملاب لوؤم دماج مسا .ّيعانصلا
 .ةلمحلا هبش هب قلعتي نا

 لعفلل :ّيثالثلا رداصم ةينبأ - "
 ْ :نازوأ ةثالث ٌيئالثلا

 ناك نإ .هردصم سايقو .«لعف» -أ
 بّرض .الكأ لكأ» :وحن .«لغف» .ايدعتم
 سايقف ءاّمزال ناك نإف ««اذر ُدر ءاًبرض
 لد وأ ءاسولخ سلج» :وحن 0 هردصم

 وحن .«لاعف» هردصم سايقف ,عانتما ىلع
 بلقت ىلع لد وأ ؛«احامج حمج .ًءابإ ىبأ»

 .«نالعف» هردصم سايقف ,ةكرحو بارطضاو

 ىلع لد وأ ؛«ان ايلغ ىلغ ,انالوج لاج» :وحن

 وحن لامن هردصم سايقف .,توص وأ ءاد

 .ريس ىلع وأ ؛«أحابن حَبن .الاعس لعس»

 وأ ؛«اليجر لحر» :وحن ,«ليعق» هسايقف
 وحن .«ليعف» وأ ,«لاعف»هسايقف ..توص ىلع

 .اليهص لهص ,ًءاوع ىوع :اخارص خرص»

 هسايقف ,ةيالو وأ ةفرح ىلع وأ ؛«أقيهن قب

 راق عا .ةحالف حلف» :وحن .«ةلاعف»

 ناك نأ .هردصم سايقو .«لعف» - ب

 نإف ؛هأيهَف مهف» :وحن .«ٌلعف» وه .ايّدعتم
 .«لعف» نزو ىلع هردصم ءاج ءامزال ناك

 حا



 ردصملا

 نإف .نول ىلع لد نإ الإ اخف حرف»:وحن

 : تا ىلع نوكي هردصم

 :ةةرعس

 ؛«ةل م هردصم سايقو .«لعف» دق

 وأ .«ةلوهس لهَس .ةبوعص بعص» :وحن
 حرص :ةحانضن َحصف» :وحن .«ةلاعف»

 رمس)» : وحب

 :«ةحارص

 ريثك هل ًافلاخم ءاج امو .سايقلا وه اذه

 مجاعملا ىلإ عوجرلا بجي كلذل .اًدج
 ءفرعلا نع ةعومسملا رداضملا ةفرغمل ةّيبرعلا

 ناو ميحص ىناقلا ردصملا لاهشبلا كلو
 ام لك» ف .برعلا نع عومسم ريغ ناك
 .«مهمالك نم وه برعلا مالك ىلع سيق

 .لضفأ عومسملا لامعتساو
 لكل :ّيثالثلا ريغ رداصم ةينبأ -

 وحنلا ىلع .ءسيقم ردصم ثالث ريغ لعف
 :يملاتلا

 ناك اذإ «ليعفت» وه «لعف» سايق -

 نسح ءاييلكت ملك» :وحن م حجيج
 هوت ءانيلتمم ناك اذإ «ةلهفت»و اع

 .«ةيكزت يك ,ةيمست ىمسا»

 وه نيعلا حيحصلا «َلَمْفَأ) سايق -
 َنَسْحَأو ,اماركإ مركأ»:وحن .«لاعفإ»
 «لاعفإ»و وه اهلتعما ناك نإ هسايقو ,«اناسحإ
 ,ءافلا ىلإ نيعلا ةكرحا لفتت نكلو ,اضيأ
 ,ةيناثلا فلألا فذحت ّمث .ًافلأ بلقتف

 ناعأ .ةماقإ ماَقَأ» :وحن .ءاتلا اهنع ضؤعتو
 .«ةناعإ

 ريسكت نأ لصو ةزمه هلوأ ام سايق -
 ,ًاردصم بلقنيف .افلأ هرخآ لبق ديزتو .هثلاث
 نإف .«ءالتعا ىلتعا .ًاقالطنا قلطنا» :وحن

 ىَرَج ,نيعلا لتعم «لعفتسا» نزو ىلع ناك
 ,نيعلا لتعملا «لعفأ» ردصم يف لمع ام هيف

 .«ةماقتسا ماقتسا» :وحن
 ىلع ناك امو «للغفت» ردصم سايق -

 نونا اردطت نيضيق: هعارت طب نأ هنكو

 َنطِيَست .ًانسحت نّسحت .الُرلزت لزلزت»
 تحيف -ءاا فمال "تناك نأ امأ' .«انطيشت

 .«أيناوت قاوت» :وحت .ةرسك ةّمضلا لادبإ
 :(ةللشم» هب قحلأ امو «للعف» نسايف ت-

 لقوَح .ةرطيب رطيب .ةجّرخد جرخد» :وحن
 ءافعاضم ناك اذإ اضيأ «الالعف»و .«ةلقوح

 .«الازلز لزلز» :وحن

 .«ةلعافم»و «لاعف» وه «لعاف» سايق -

 ًاماصخ مًصاخ .ةلتاقمو الاتق لتاق» :وحن
 وحن .ءاي هؤاف اهيف «لاعف» عنتمو ,«ةمصاخمو

 نيتك ذل افلا هاج امو: :سانفلا وه اذه

 ةّيبرعلا مجاعملا ىلإ عوجرلا بجي كلذل
 نكلو .برعلا نع ةعومسملا رداصملا ةفرعمل

 ناك ناز :عيعتس ناقلا ندفلا لافتا
 عومسملا لامعتساو .برعلا نع عومسم ريغ
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 ردصملا

 .لضفأ

 لمعي :هطورشو ردصملا ُلَمَع قل

 طورشب :انوزلز ًايدعت .هلعف لمع ردصملا

 ءاهنم
 هلحم لعف عضو عصي نأ -أ
 د .لبقتسم وأ ٍضام نامّزلاو بردا

 لمعت ن نأ :يأ ,ءادغ كبجاو كلمع ينرسي»

 1 ءردصملا «ام» عم لْعِف وأ ادع كتأو

 كتدعاسم ينرسن» :وحن ءلاح نامزلاو

 .هدعاست ام :يأ .«نآلا 0

 .ًارغصم نوكي الأ -

 الف ,ةدحولا ءاتب ًادودحم نوكي الأ - ج
 .«ّصللا كتبرض ترس :وحن زوجي

 .افوضوم نوكي الأ 5-8

 هلومعم نع الوصفم نوكي الأ - ه

 «نأ» عم

 ,هلومعم ىلع ردصملا مدقت بوجو -و

 .«ادغ كلمع كبجاو ينرسي» :وحن : زوجي الف

 د رجم راج وأ ءأفرظ لومعملا ناك اذإ ام

 "!«ديز كر اليل ينبجعأ» :وحن 0

 ردصملا :لماعلا ردصملا ماسقأ -
 :ماسقأ ةثالث لماعلا

 نأ -١:لاوحأ ةسمخ ىلع وهو فاضم -أ

 :ةيآلا وحن .هلوعفم يتأي مث .هلعاف ىلإ فاضُي
 ضعبب مهضعب سانلا هللا ٌعْفد الولو»

 نأ -1 10١(. :ةرقبلا»«ضرألا ٍتَدَسْفْل

 ,ليلق وهو .هلعاف يتأي مث .هلوعفم ىلإ فاضي
 هيلإ عاطتسا نم ٍتيبلا ٌجحو» :ثيدحلا هنمو

 ال مث .لعافلا ىلإ فاضي نأ -1 .2"'«اليبس

 ناك اموإ» :ةيآلا وحن .لوعفملا ركذي

 ةدعوم نع الإ هيبأل ٌميهاربإ ٌرافغتسأ
 رافغتسا :يأ ١١5(., :ةبوتلا)#هايإ اهدعو

 الو ,لوعفملا ىلإ فاضي نأ -4 .هبر ميهاربإ

 ماسي اله :ةيآلا وحن : :لعاقلا ركذي

 ,.(غ5 :تلصف)#ريخلا ءاعد نم ناسنإلا

 ىلإ فاضي نأ -ه.َريخلا هئاعد نم :يأ

 قغنا«يوتملاك :تصقيو َمَفرْيف .فرظلا

 ُبالطلا نينثإلا موي راظتنا ينرس»

 «راظتنا» لنغاف :«بالطلا»). 5

 لوعفم :«مهيملعم» .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 وهو ,ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب
 ىلع ينبم لصتم ريمض «مه» .فاضم

 .(«ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا
 .فيعض هلمعو .«لأ» 0 نورقملا -ب

 وحن .هريغ نم سيق هلمعو 0

 ِةَبْعسُم يذا موي يف ماعطإ واج :ةيذلا

 ب لوتس اكول( 6ث :دلبلا )4 أميتي

 .(ةحتفلاب بوصنم «ماعطإا» ردصملل

 اضي :ردصملا لومعم عبات - ”

 أدتبملا ربخ عفر لح يف ينبم لوصوم مسا «نم» (؟)

 .« جح#»
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 نإف .هلوعفم ىلإ امإو هلعاف ىلإ اّمإ ردصملا
 لعافلا اذه عبات يف زاج .هلعاف ىلإ ٌفيضأ
 ا ,ظفلل اعبت ٌرجلاو .لحملل أعبت عفرلا
 فيا ناو .« ليوطلا دير كر: ير

 بصنلا لوعفملا اذه عبات يف زاج .هلوعفم ىلإ
 ينيجعأ» :وحن .ظفلل اعبت رجلاو ,لحملل ًاعبت
 .هّربخلاو محللا لكأ

 ريغو فّرصتملا ردصملا -

 نأ زوجي ام وه فّرصتملا ردصملا :فّرصتملا

 فّرصتي نأو .ةيردصملا ىلع ايوضتم نوكي

 وأ ,لعاف بئان وأ ءالعاف هعوقو ىلإ اهنع
 رداصملا عيمج وه فّرصتملا ردصملاو ...ًأدتبم

 وه فّرصتملا ريغ ردصملاو .اهنم اليلق الإ
 ىلع يأ .ةيردصملا ىلع بصنلا مزالي يذلا
 نم اهريغ ىلإ فرصني ال ةقلطملا ةيلوعفملا
 ,كينانح فايد :هنمو .ءبارعإلا عقاوم

 يف الك رظنا ... كيبل .ذاعم .ناحبس .كيلاود
 .هتدام

 ركذ ةيحان نم .ردصملا :ةظوحلم - 9
 حرصب حيرص :نامسق ,مالكلا يف هظفل

 ةيردصملا فرحألا نم هلوؤن لوّؤمو .هظفلب

 :يأ ,«َّتْحَجَن نأ ينّرس» :وحن ءاهدعب امو

 يف «حاجن» لوؤملا ردصملاف ,كحاجن ينّرس

 فورحلا عجار .«رس» لعاف عفر لحم

 .«ةيردصملا» يف ةيردصملا

 ةرملا ردصم

 :يلصألا ردصملا

 .(؟)ردصملا :عجار

 حيرصلا ردصملا
 .(1)ردصملا :عجار

 :يعانصلا ردصملا
 .(؟لردصملا :عجار

 :ددعلا ردصم

 .ةرملا ردصم :عجار .ةرملا ردصم وه

 :فّرصتملا ريغ ردصملا
 .(ة)ردصملا :عجار

 :لوؤملا ردصملا

 .(ا)ردصلا :عجار

 :فّرصتملا ردصملا
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 :ةرملا ردصم

 ركذي يذلا ردصملا وه :هفيرعت - ١

 اذنخا



 ّيميملا ردصملا

 .لعفلا ددع نايبل
 ىلع ّيئالثلا نم ىنبُي :هتغايص - ؟
 ناك |ذإ الا ف ةنفر فرو وخت قة

 ىلع لدُيف ,«ةّلْعَف» ىلع ماعلا ردصملا ٌهانب

 ةمحر محرا» :وحن .فصولاب هنم ةرملا

 ءانا ةدايزب: تتالثلا قوق ام قبو هةدحاو

 قلطنا» :وحن .ىنايقلا هردصم ىلع
 ىلع ماعلا ردصملا ءانب ناك نإف .«ٌةقالطنا

 وحن .فصولاب هنم ةّرملا ىلع لُد .ءاتلا

 لغفلل ناك ناو :«ةدحاو ةماقشنا تنقتساو
 اههدحأ ,ناردصم .درجملا ّيثالثلا قوف نم

 1 :رملا نات نب ءاع خلا نه زهقأ

 زاز هتلزلز» :لوقتف .هيرّدصم نم رهشألا
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 .«ادحاو الازلز» :ال «ةدحاو

 :ّىميملا ردصملا
 ةدئاز ميمب ءودبم مسا وه :هفيرعت - ١

 درح ىلع ةلالدلل ةّلَعافملا ريغل ةحوتفم

 .ثدحلا

 غاصي :ّيِئالثلا نم هتغايص - ؟

 ىلع درجملا ّي دالثلا لعفلا نم يميملا ردصملا

 لخد 0 00 برض» :وحن ,«لعفم» نزو

 لعفلا ناك اذإ اَمأ .«أبلطم بلط .ًالّخدم
 يف هؤاف فذحتو .ماللا حيحص .الاثم يئثالثلا

 ىلع نوكي هنم ّيميملا ردصملا نإف ,عراضملا

 درو اع دعو» :وحن ,«لعفم» نزو

 ,ةَفرعم فرع :انييعرت عجر» دشو .«أدروم

 رد ند
 :ّينالثلا ريغ نم هتغايص - "

 ىلع ّيئالثلا ريغ نم ّيميملا ردصملا غاصي
 ىلع يأ .ينالثلا ريغ نم لوعفملا مسا ةنز

 ايم ةعراضملا "فرش لادباب .ةعراشم نو

 مركأ» :وحن .رخآلا لبق ام حتفو .ةمومضم

 .«أقلطنم قلطني قلطنا اي مركي

 :ةئيطا ردصم وأ عونلا ردصم

 عون نايبل ركذُي ام وه :هفيرعت - ١

 :يأ .«ةفقو تفقو» :وحن د لجفلا

 نأ اَمإ ةفصلا هذهو .ةفصب ًافوصوم ًافوقو

 ذي زو هوت ,ركذت وأ .قباسلا لثملاك فذحت

 .«ةفقولا نيس

 ةئيفا ردصم غاصي ال :ةتغايص - ؟

 نزو ىلع درجملا ّيئالثلا لعفلا نم الإ
 وحنو ««ءاملعلا ةَسلج سلَج :وحن ,«ةلعف»

 اونيحأف متلتق اذإفيرشلا ثيدحلا
 هتلاحو لتقلا ةئيه اونسخأ :يأ .«ةلتقلا
 اذإف .هب اولّتَت ال :ىنعب ,ليتقلا ىلإ ةبسنلاب

 ماعلا وأ لمعتسملا يئالثلا لعفلا ردصم ناك

 ةئيطا ىلع ُلَدُي هنإف .«ةلعف» نزو ىلع

 .«ةميظع ةّدشن ةلاضلا دشن» :وحن .فصولاب

 لاعفألا نم ةئالثلا زواجت امم ىنبي الو

 ترمتخا» مهوق نم دش ام الإ ةئيهلل ردصم

 أ



 ممعت»و ء(زابخلاب اهسأر تّطغ) هدر ةأرملا

 .(صيمقلا ىدترا) ع نضمن الو

 :ةيردصملا
 ام لوؤي يتلا يه ةيردصملا فرحألا

 ,ةلمجلا يف هعقوم بسح برعي ردصمب اهدعب
 يندعسُي» :وحن ءولو ءام ,يك ءْنأ ءْنأ :يهو
 عوفرم عراضم لعف :«يندعسيد) «جتت نأ
 لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو .ةمضلاب
 ا ا رطب لما رم
 :«حجنت» ...ينبم لابقتساو بصنو ّيردصم

 ريمض هلعافو ؛ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف

 ردصملاو .تنا :هريدقت ابوجو هيف ركتسم

 لتي كلج انناجبا يعمم اة نور رولا
 «يذلا» تدرو دقو .(«يندعسي» لعاف عفر

 يذلاك متضخو# :ةيآلا يف ايردصم افرح
 متضخو :ريدقتلاو ,.(19 :ةبوتلا)«اوضاخ

 :ةيآلا وحن .يضاملا لعفلاب «ْنأ» لصوتو
 :يأ .(74 :ءارسإلا) «كانتبث نأ الولو»

 نأو» :ةيالا وحن ,عراضملا لعفلاو ,كتيبثت

 :يأ .(184 :ةرقبلا) «مكل ريخ اوموصت

 نأب هيلإ تبتك» :وحن ءرمألا لعفو ؛مكمايص
 اهمساب ةنأذ لصوتو .همايقب :يأ م

 انلزنأ انأ مهفكي مل وأ» :ةيآلا وحن .اهربخو

 عراضملا

 : يأ 0١(. :توبكنعلا) «باتكلا كيلع

 :وحن نأ لثم «يك» لصوتو ءانلازنإ

 لصوتو .كتثداحمل :يأ .«كثداحأل ترص

 تيد ام.كيرتح اسوو ةوختت .ةينامؤلا  :فامق
 ريغ «ام» لصوتو .يماود ره :يأ اح

 ام ٌرجأ كيزجيل» :ةيآلا وحن .ةّينامزلا
 رجأ :يأ ١5(. :صصقلا) .«انل َتيقس
 «ذو» لعفلا دعب «ول» لصوتو ءانل كئاقس

 ول اوّدو»ظ :ةيآلا وحن .ةصاخ هتاقتشمو

 .كنهد اودو :يأ .(9:ملقلا) 4 ُنهْذَت

 .فرصنملا :عجار

 :حلطصملا
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 ,هحدو حوضوب ىنعملا ىدؤي يملع ظفل

 ملع ءاملع دنع هيلع اقفتم ءابلاغ .نوكيو

 .نونفلا نم نف وأ مولعلا نم

 س رد

 :رغصملا
1 

 .ريغصتلا هيلع ىرجا يدلا مسالا وه

 .ريغصتلا :رظنا

 :عراضملا :

 وأ .هل وأ) هلجأل .عراضملا لعفلا :رظنا

 نفت



 - 8 م2

 َدَعَراَضملا

 :ةَعَراَصملا
 ,نونلا .ةزمهلا :يه ةعراضملا فرحأ

 يهو .«تينأ» كلوق يف اهعمجتو .ءاتلاو .ءايلا

 .برعت الو .ٌّيعابرلا لعفلا لٌوأ يف نوكت
 :وحن ,عراضملا لعفلا يف ةمومضم نوكتو
 :وحن ,هريغ يف ةحوتفمو ,«جرحدي - جرحد»
 .«مج رتسي - محرتسا .بعلي - بعل»

 :فعاضملا

 .فعاضملا لعفلا :رظنا

 :هيلإ فاضملا - فاضملا
 .ةفاضإلا :رظنا

 ير م

 :فعضملا

 .فعاضملا لعفلا :رظنا

 :رمضملا
 .ريمضلا :عجار ءزيمضلا وه

 :ةعواطملا

 رثأب ةلعاف لوبق» يه لعفلا ةعواطم

 جالع يذ لمف لعاف نم هيلع عقاو

 هيقالي رخآ لعف لعاف ىلإ سوسحم

 كلذ ىنعم رّثأتلا ققحي ثيحب .ًقاقتشا
 ,لعافت .لعفت :يناعم نم يهو «لعفلا

 .هتدام يف

 :درطملا

 اضعت هضمي عيني ااه :دعارقلا» نم: نف
 .يمايقلا وه ءانضنا .درطملاو ,دودش نود

 .ئمايقلا :رظنا

 :قلطملا
 .قلطملا لوعفملا :عجار

 *»# م

 :اقلطم
 ًالوعفم «أقلطم بذكأ ال» :وحن يف برعُت

 رابتعا ىلع .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم
 فرظ بئان اهبرعي نم مهنمو .ةنبلأ :ىنعمب اهنأ
 ةفص ىلع اهتلالدل .ةحتفلاب ًابوصنم نامز
 وأ .ددحم ريغ :ىنعمب نوكتف .فوذحملا نمزلا

 .ديقم ريغ

 س جس

6 
 .لاح - ؟ .فرظ - ١ :نيهجوب يتأت

 نرغب



 ناكم وأ نامّر فرظ :ةيفرظلا عم تأ

 ةحتفلاب '''بوصنم (هيلإ فاضت ام بسح)

 ,« حابصلا عم لزنملا ترداغو :وحن .ةرهاظلا

 .«ريمضلا باذع مم ةحار ال» :وحنو

 ,«اعيمج» ىنعمب :ةيلاحلا عم - ب

 لمعتست الو .عمجلا وأ قثملل لمعتستو
 : «اعم») «اعم نايلاطلا ءاج» :وحن .درفملل

 لوق وحنو (ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 :اكلام هاخأ يثري ةريون نب ممتم

 اكنلاتمو نايك اكرم انجن
 اعمةلْيَل تبن ل عامتجا لوطسل

« 

 :اعم

 .ةيلاحلا «عم» :رظنا لاح برعت

 :هللا ذاعم
 .هللاب (ئجتلأ يأ) ذوعأ :ينعي بيكرت

 لوعفم :«ّداعم» :يلاتلا وحنلا ىلع هبرعنو
 بوصنم .ذوعأ :هريدقت فوذحم لعفل قلطم

 ظفل :«هللا» .فاضم وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب

 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي هيلإ فاضم ةلالجلا

 لوق وحن .نوكسلا ىلع اهينبتف ةعيبر ةليبق اَمأ )١(

 :ري رج

 امامل مكترايز تناك نإو

 :فراعملا

 .ةفرعملا :عجار

 :يناعملا

 «معن .ىلع ءىلإ «نم» :وحن ,اهعم هبلجت

 .«...ل

 يف «ةّيضارتعالا وأ ةضرتعملا ةلمجلا» عجار
 . «بارعإلا نم اهل لحم ال يتلا لمجلا»

 :لتعملا
 ام يأ .رخآلا لتعملا .ةاحنلا دنع .وه

 ,فلأ) ةّلع فرح ريخألا ّلصألا هفرح ناك
 امأ .العف مأ ءأبسا ناكأ ءاوس (ءاي .واو
 دحأ ناك ام مهدنع لتعملاف .نويفرصلا

 فرخ اكا نام ةلع ردع ةلعألا هتروح
 ءرخآلا يف مأ ,طسولا يف مأ .لوألا يف ةلعلا
 يف كلذ ناكأ ءاوسو .عضوم نم رثكأ يف مأ

 مسالاو ؛لتعملا لعفلا :رظناو .لعف مأ مسا
 .رخآلا لتعمل

 كفي



 دودعملا

 :دودعملا

 وحن ,ددعلا دعي يتأي يذلا مسالا وه

 ةثالث حجن» :كلوق يف «بالط» ةملك

 .«ددعلا» يف همكح عجار .«بالط
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 :برعملا

 ةغللا لخد يذلا ّىمجعألا ظفللا وه
 ,هرييغت دعب اهظافلأ نم حبصأو ةيبرعلا

 :تلقلا ىأ يعقنلا رأ ةدارتاب باع

 فرت

 :ءامسألا نم تاكرحلاب برعملا

 ةئثالث ءاسألا نم تاكرحلاب برعملا

 ماسلا ثنؤملا عمجو .درفملا مسالا :عاونأ
 عفرت يهو هوسكللا عمجو هب قحلملاو

 الإ ,ةرسكلاب رجتو .ةحتفلاب بصنتو ,ةمضلاب

 نابصنُي نيذللا هب قحلملاو ملاسلا ثنؤملا عمج
 تدهاش» :وحن .ةحتفلا نم اضوع ةرسكلاب

 فرصلا نم عونمملا مسالاو ؛«تادهتجملا
 وس ةرسكلا لد ةحشلاب رك ىذلا
 .«بني زب تررم»

 .هتدام يف لك رظنا .ةئسلا 208 ,هب

2 

 :فرعملا

 ملعلاك .الصأ فيرعتلاب نيعملا مسالا وه
 .ةفاضإلا وأ «لأ» ب فرعملاك ,ابلج وأ

 :ةادألاب فّرَعملا

 :رظنا .فيرعتلا «لأ» هيلع تلخد ام وه

 .«لأ»

 :ةفاضإلاب فّرعملا
 8 4 م 7

 ,ةفرعم مسا ىلإ فيضا ةركن مسا وه

 باتك» :وحن .هتفاضإب فيرعتلا ٌبستكاف

 .«انه ناك يذلا باتك وأ .ذيملتلا اذه

 :ةف ةرعملا

 ,نيعم ىلع لدي مسا يه :اهفيرعت - ١

 .«تنأ «توريب .ديز» :وحن

 :يهو .ةعبس فراعملا :اهعاونأ - ١

 ,لوصوملا مسا ,ةراشإلا مسا معلا .ريمضلا

 ,ةفرعم ىلإ فاضملا .فيرعتلا «لأ» ب ءودبملا
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 ل
 رستم

 اذه اهغسو .ءاذتلاب ةدوضقملا ةركنلاو

 :تيبلا

 لُهساهيف ةعبس ٌفراعملا نإ
 لجراي ينبآ ىتفلا اًماذ ٌحملاَص انأ

 ةجرد يف فراعملا فلتخت :اهتاجرد - *

 .ضعب نم ىوقأ اهضعبف ءاهفيرعتو اهنييعت

 ةوق ثيح نم اهبيترت يف ةاحنلا فلتخا دقو

 ظنل دعيت اهاوتأ نأ ةازألا نهشأو .قيردتلا

 ريمض مث ,ملكتملا ريمض وه هريمضو ةلالجلا

 بئاغلا ريمض مث ."0هلعلا مث .بطاخملا

 ا" ةراشإلا عما م. ءاهنألا نم لاخلا
 لوصوملا مث .«©ةدوصقملا ةركنلا ىدانملاو

 (ةدحاو ةجرد يف امهو) ."0«لأدب كرعملاو

 فاضملا ةجرد يف هنإف ةفرعم ىلإ فاضملا ام

 .اهيف كارتشالا ةلقل .نكامألا ءامسأ مالعألا ىوقأ )١(

 .سانجألا ءامسأف .سانلا ءاسأ مث

 :وحن .ةركن وأ ةفرعم دحاو مسا همذقتي يذلا يأ (1)

 همّدقتي يذلا اَمأ .«هتأفاك دهتحي بلاط»و «هتأفاك دمحم»

 ددعتلا اذه نيتي هففشرم نعت نأ نود تكا نأ قاما
 ماسو ديز حجن» :وحن ٠ .هددحت يتلا ةنيرقلا دوجو مدعو

 .صقني هفيرعت نإف ,«هتأنهف

 ناك ام مث .برقلل ناك ام ةراشإلا ءابسأ ىوقأ (5)

 .ديعبلل ناك ام مث .طسولل

 نم ةدحاو ةجرد يف ةدوصقملا ةركنلاو ةراشإلا مسا (4)

 يذلا دصقلاب امإ متي اهنم لك يف فيرعتلا نأل .فيرعتلا
 .بطاختلاب اًمإو .هيلإ راشملا هنيعُي
 «لأ» هيف تناك ام دهعلل يتلا «لأ» عاونأ ىوقأ (0)

 .نيرخآلا نيعونلل هيف تناك ام مث .يروضحلا دهملل

 .ةيدهعلا لآ :رظنا

 نوكي هنإف .ريمضلل ًافاضم ناك اذإ الإ هيلإ
 .ملعلا ةجرد يف

 ةجرد ثيح نم .ةفرعملا :اهعاونا

 0 ,اهفي رعت

 ةمالع نم ةيلاخلا يهو .ةضحم ١-
 .ةّيسنجلا «لأ» نم اهولخك .ةركنلا نم اهيرقت
 .ةيسنجلا لأ :رظنا

 يوحت يتلا يهو .ةضحم ريغ - 5
 «لأدب فرعملاك .ةركنلا نم اهبرقت ةمالع

 .ةيسنجلا
 ءاهتلالد لالقتسا ثيح نم .ةفرعملاو

 اهون اها نادت

 اهسفنب لقتست يتلا يهو .ةماتلا - ١

 ,ةلالجلا ظفلك .نيعم ىلع ةلماكلا ةلالدلا يف
 ...ملكتملا ريمضو .ملعلاو

 ,جاتحت يتلا يهو ,ةصقانلا ةفرعملا -"

 ,لوصوملا مسالاك .اهعم ءيث ىلإ .اهتلالد يف
 ةيفلا رئاخو.:ةراقآلا ءايساو

 .نارفغلا ةلاسر :عجار .«مزلي الام

 .تايموزللاو

 عونمن 0 ةهرشع» نع 0 ٍ

 :رظنا .«عستم» بارعإ برعُي :كراسلا نم

 .دحأو مهرمأ ةعامج :ىنعمب سا يتأيو ٠ عض

 .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعيف

 1م



 فوطعملا

 :فوطعملا

 .«ماسيو ديز حجن» :كلوق ف «ماسي» ةملك

 :قسنلا فطع :عجار

 :هيلع فوطعملا

 فرحل قباسلاو عوبتملا مسالاوه

 :كلوق يف «ةحافت» ةملك وحن .فطعلا

 ديةصاخاو دا ٌتلكأ»

 س م

 :ّلعُملا
 ىلع لمتشملا ظفللا .نييفرصلا دنع .وه

 .«لاق» :وحن .رييغتلا هباصأ دق ةلع فرح

 .«عيب»و .«لوق» :امهلصأو ,«عاب»و

 : قلعملا
 مسالا وأ فرحلا .يبرعلا وحنلا يف .وه

 لمعلا نع هلبق ىذلا لعفلا فقوي يذلا

 ماهتتتالا ءاسأ يه:تاقلعملاو :ةيلومعم.ق
 .«نإ»و . .مسقلا باوج مالو .ءادتبالا مالو

 دقلو» :ةيآلا وحن ,ةيفانلا «ام»و «ال»و

 نم ةرخآلا يف هل ام هارتشا نمل اوملع

 هريخ ءأدتبم «نم» ( ١١ :ةرقبلا) « قالخ

 نم ةلمجلاو:«قالخ نم ةرخألا قادل ابد
 دسم ٌدَس بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا

 «اوملع» يلوعفم

 .(7)اهتاوخأو نظ :عجار

 :قلعملا
 هيلوعفم يف هلمع فقوت يذلا لعفلا وه

 كلوق يف تقلع لمعفلا وحن ءاظفل

 ام» ةلمح) «عفان ٌبذكلا ام هللاو تعد

 َدَسَم دس بصن لحم يف «عفان بذكلا

 («تملع» يلوعفم

 1 و كم

 :مولعملا
 .مولعملل ينبملا لعفلا :عجار

 :لومعملا
 لسماجلا لننجت هيلع عقياموه

 زغفلاو .اعيمج ءاسألا يه تالومعملاو

 :ناعون تاالومعملاو .؟ 'عراضملا

 رثؤي ام يهو .ةلاصألاب تالومعم - ١

 .هيئانو لعافلا :ىهو ,ةرشابم لماعلا اهيف

 انهراتأو خساونلا ءاسأو .ربخلاو أدتبملاو

 يف اينبم نوكي ءارشابم ًالاصتا ديكوتلا نون وأ ةوسنلا
 ايفو ,ءبصتلا فورح دحأب قبس اذإ بصن لحم
 لحم يف اينو ؛ رمل فروع دحلان اذا وج نق

 ..مزاجي وأ بصانب قبسي مل اذإ عفر
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 :رخيستلاو :لاتملاو :ةسيللا لييعاتقلاو

 .عراضملا لعفلاو .هيلإ فاضملاو .ىنثتسملاو

 .رجلا فرحب رورجملاو ,ىدانملاو

 رثؤي ام يهو :ةيعبتلاب :تالوفعم >7

 .تعنلا :يهو .اهعوبتم ةطساوب لماعلا اهيف

 فوطعملاو .لدبلاو .نايبلا فطعو ,ديكوتلاو

 كطنلا ترش
 يف ل لماع ظفللا نوكي دقو

 .هلبق امل لومعم «فاضملا» ف .هسفن تقولا

 فاضملا هلومعم يف - مهضعب دنع - لماعو

 لماعل لومعم .نييرصبلا دنع .أدتبملاو .هيلإ
 دنع امأ .ربخلا يف لماعو .ءادتبالا

 ,هل لومعمو ربخلا يف لماع وهف .نييفوكلا
 .ناعفارتي .مهدنع .ربخلاو أدتبملاف

 :ةيونعملا

 .«ةفاضإلا» يف «ةيونعملا ةفاضإلا» عجار

 :ةَبلاغملا

 ,رمأ ىلع .رثكأ وأ .نينثا قباست» يه

 قيرف لك راصتنا يف ةبغر .هيلع اهمجازتو

 ةبلاغملاو .«رمألا كلذ يف هبلغتو .رخآلا ىلع
 مزاللا ّيئالثلا لعفلا ةيدعت قربط نوف

 لمف» ىلإ هلقنب نوكيو ,ماتلا فرصتملا

 ىنعمب ) «همركأ اديز ٌتمرك» :وحن .«ٌلُعفي
 قرش ليبنلا َتْفَّرْشاو .(مركلا يف هتبلغ

 ةَسمخلا ليعافملا

 .(فرشلا يف هتبلغ :ىنعب)

 :هب ىَرغْملا
 نتاع فقدت ىذلا كويقلا سأل رو

 يف «ةاكزلا» ةملك وحن .هب نايتإلاو هلعف ىلإ
 .«ةاكزلا ةاكزلا» :انلوق

 .ءارغإلا :عجار

 :ةأجافملا

 .ةءاجفلا :رظنا

 ل
 .ةرثكلل يتلا ريسكتلا عومج قازوا دخا

 .ر ةرقفلا ,6 مقرلا .ريسكتلا عمج :رظنا

 و

 ,«لعاف» ٍنذو ىلع لعفل ( يسايق

 سما ا ,ةلتاقم ا

 :لدعاتو
 .ةرثكلل يتلا ريسكتل هلا عومج كادوا دحأ

 .ر ةرقفلا ,0 مقرلا .ريسكتلا عمج رظنا

 :ةّسمخلا ليعافملا
 لوعفملاو .هيف لوعفملاو .هب لوعفملا :ىه

 ثخي



 درفملا

 .هعم لوعفملاو ,قلطملا لوعفملاو .(هلجأ نم

 .هتدام يف الك رظنا

 :دّرفملا

 ام .عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا باب يف .وه

 را: ضاتخشألا قبح ةمحاوب لب لذ
 ىنثملا هلباقيو .ءايشألا وأ .تاناويحلا

 يك سيل ام ملعلا باب يف وهو .عمجلاو

 سنجلل ةيفانلا «ال» باب ىف وهو

 ايتن الو اقامت نفل ايد داخل وو

 سيل ام .ربخلا باب يف .وهو .فاضملاب

 .ةلمح هبشب الو ةلمحب

 7 ىلع
 :غرفملا

 يف «غرفملا ءانثتسالا» عجار

 .«ءانثتسالا»

 و

 0 بتكلا تف :وحن يف برعت

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ايرضس [اقلطم 00

 اهرابتعا زوجيو ,اقّرفم اعيب :ريدقتلاو

 .ضفاخلا عزن ىلع ةبوصنم

 «ةقرفم بتكلا تعب »:وحن يف برعت

 .ةحتفلاب ةبوصنم الاح

 :قورفملا
 لمفلا» يف «قورفملا فيفللا» عجار

 .«فيفللا

 :لضفملا

 .ليضفتلا لعفأ :عجار
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 :هيلع لضفملا
 .ليضفتلا لعفأ :عجار

 .ليضفتلا لعفأ :عجار

 رظنا .ةيسايقلا ةلآلا مسا نازوأ دحأ

 .(؟) ةلآلا مسا

 .لَمفم - لَ
 مسا رظنا) ناكملاو نامزلا مسال نانزو

 .يميملا ردصمللو .(نامزلا مساو .ناكملا

 .(يميملا ردصملا :رظنا)

 :لوعفم

 مسا :رظنا .لوعفملا مسا نازوأ دحأ

 .(؟)لوعفملا

 اننا



 هب لوعفملا

 :هب لوعفملا

 لف هيلع عقو ام رح نهقيرعت ١-
 ٌتلكأ» :وحن .ًابلس وأ ًاباجيإ لعافلا
 .«ماظنلا ٌتفلاخ ام»و .«ةحافتلا

 :هريخأتو هب لوعفملا ميدقت - "

 ءزجلاك هنأل .هلعفب لعافلا لصتي نأ لصألا
 .هب لوعفملاف لعافلاف الّوأ لعفلا قأيف .هنم

 وأ .لعافلا ىلع هب لوعفملا مّدقتي دق نكل
 اّمإ مّدقتلا اذهو .ًاعم لعافلاو لعفلا ىلع

 .عنتمم امإو .بجاو امإو .زئاج

 لعافلا ىلع هب لوعفملا ميدقت -أ
 لعافلا ىلع هب لوعفملا ميدقت بجي :ًابوجو
 :عضاوم ةثالث يف

 ىلإ دوعي ريمض لعافلاب لصتا اذإ - ١
 ىلتبا اذإو# :ىلاعت هلوق وحن .هب لوعفملا
 .(174 :ةرقبلا) «تاملكب هبر ٌميهاربا

 الم اريفط اهي :لوففلا ناك اذإ ت9
 .«ملعملا ينأفاك» :وحن .ارهاظ امسا لعافلاو

 وأ الإب ًاروصحم :لعافلا ناك اذإ - "
 «ذمح الإ ا مركأ أم» :وحن ,0اغإب

 ىلع روصحملا لعافلا ميدقت ةاحنلا ضعب زاجأ دقو )١(

 :رعاشلا لوق هنمو .كلذ نم درو امب اكسمت .هب لوعفملا
 مَرك يذ لع ينل الإ باعام

 الطب بج الإ طق افج الو
 هب لوعفملا ىلع «ميثل» روصحملا لعافلا مدقت ثيح
 .«لعف»

 .«دمحم اديعس مركأ انإ»و
 هب لوعفملا ىلع لعافلا ميدقت - ب

 هب لوعفملا ىلع لعافلا ميدقت بجي :ابوجو

 :ةيلاتلا عضاوملا يف
 رخاوأ يف بارعإلا رهظُي مل اذإ ١-

 نم لعافلا زّيمت ةنيرق دجوت مو .تاملكلا
 م ال ا للا
 .«يخأ ينبا مركأ»و

 هب لوعفملاو لعافلا ناك اذإ - ؟

 ةملعو :وحن لع نيردمص

 الضم اريمخ .لقافلا ناك ازإت#

 تييرتكأ# ةوغت .ءارهاظ“ اننا >هي. :لوفقملاو
 .«أدمحم

 وأ الإب ًاروصح هب لوعفملا ناك اذإ - ؛

 ام»و دع دمحم ع امنا» :وحن ,0امئإب

 .«أدمحم الإ ٌديعس ملع
 لعفلا ىلع هب لوعفملا ميالقب 2 ج

 ىلع هب لوعفملا ميدقت بجي :اعم لعافلاو

 هب لوعفملا ميدقت زوجيف ةنيرقلا تدجو اذإ امأ (1)
 ثينأتلا ءات ىه انه ةئيرقلاو هداعس اديعس تمركأ» :وحن

 1 .«تمركأ» يف

 روصحملا هب لوعفملا ميدقت ةاحنلا ضعي زاجأ دقو (؟)

 هضاشلا ل رق هتنودةنللد نم. درو اه اكتم .لعافلا لغ

 ةعاس ملكتي ليل قف تورنت
 اهُمالك يب ام فعض الإ ٌداز اف

 لعافلا ىلع «فعض» روصحملا هب لوعفملا مّدقت ثيح
 .«اهمالك»
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 هيف لوعفملا

 :ةيلاتلا تالاحلا يف .ًاعم لعافلاو لعفلا
 قح اه يتلا ءاسألا نم ناك اذإ ١-

 :ىلاعت هلوق وحن طرشلا ءابسأك ةرادصلا

 نم» :وحن ماهفتسالاو ,.(17 :دعرلا)# داه

 .نيتيربخلا «نيأك»و «مك»و .«؟َتأفاك

 ةنسح نم نيأك»و «!تأرق باتك مك»:وحن

 قح هل ام ىلإ ًافاضم ناك اذِإ وأ .«!تلعف

 .«لمعأ لمعت نع لمع» :وحن .ةرادصلا

 ذيملت مك ةقباشفو تقف ْنَم قب ايفو

 1 تححف

 هاما بارعب ًابوصنم ناك اذإ تا

 وحن .هريغ مدقم بوصنم «اَمأ» باوجل سيلو
 اًمأو .رهقت الف ميتيلا اًمأفط :ىلاعت هلوق

 ٠١:5(. :ىحضلا) «ٌرهنت الف لئاسلا

 لومعم ناك اذإ -أ :تاظحالم- “

 دس ترتسم فرع ةيدلا "فشلا
 زيت هق انف ل اناضع نإ :فوصإلا
 لعاف هنأ 00 عفرب نأ لصألاف .فوصوملا

 :وحنو ١١«مهجو ليج 007 و اط

 تقل دق هنكل ,«هتخأ ةخنو ليج ديفا

 ,ةغلابلا دصقب .هب لوعفملاب هبشم هنأ ىلع

 .عوفرم ربخ :«ليمج» .عوفرم ًادتبم :«ديعس» )١(

 .هيلإ فاضم ءاطاو .عوفرم «ليمج» لعاف :هههجو»

 أدتبم «ههجو»و .امدقم ًاربخ «ليمح» برعن نأ زوجيو

 .«ديعس» نع ًاربخ «ههجو ليمح» ةهلمحو .ارخؤم

 ناك اذإ امأ .«دهجو ليمج ٌديعس» :وحن
 زوجيف .«لأدب ا ةهبشملا ةفصلا لومعم

 .«هجولا نسح ٌديعس» :وحن .ةفاضإلاب هرج

 حلا نيا لوعفملا+ هييقماهلا < لعن هين وأ
 ,ةركن ناك اذإ امأ .«ةجولا نسح ديعس»

 نس  ديفتتو :وحن .زييمتلا ىلع تضف
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 .«اهجو

 يف ابوجو هب لوعفملا لماع فذحي -

 :ةيلاتلا عضاوملا

 اديز» :وحن ,.لاغتشالا باب يف ١-

 .لاغتشالا :رظنا .«هتأفاك

 .«ةالصلا» :وحن .ءارغإلا باب يف - ١

 كايإ» :وحن .ريذحتلا باب يف -

 :رظنا .«ّبذكلا ٌبذكلا» وحنو .«لسكلاو

 .ريذحتلا
 نحن» وحن .صاصتخالا باب يف -

 .صاصتخالا :رظنا .«انفويض مركن ٌبرعلا
 :وحن ,عوطقملا تعنلا باب يف - 6

 .(6)تعنلا :رظنا .«نيكسملا ديزب ترارن

 هيف لوعفملا
 .فرظلا :رظنا .فرظلا وه

 :هل لوعفملا .هلجأل لوعفملا

 وأ هلجأل وأ هل لوعفملا :هفيرعت - ١
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 هل لوعفملا ,هلجأل لوعفملا

 كراش وكلك اه سن نب نتف نةلعأ نت

 يف هفلاخيو .لعافلا يفو نامزلا يف هلماع
 .«يمّلعم ًامارتحا تفمو# ونحت ظفللا
 بيس نسب لس هامارا دار انه نا :لوتتلاف

 هكراشيو .«فوقولا» وهو هلبق يذلا ثدحلا

 اثدح «فوقولا»و «مارتحالا» نأل .نامزلا يف

 نأل لعافلا يف ةكراتتيو :هدحاو: كو ف

 .دحاو لعاف نم اناك «لالجإلا»و «مايقلا»

 نم سيل هنإ ذإ ءظفللا يف لعفلل فلاخم وهو
 .لعفلا ظفل

 دل لوفقلا قوتشا اذا «ةماكحا نال

 هرج نانو رتقاين ةيضن فاح ةةطورش
 ,"ليلعتلا ديفت يتلا رجلا فورح نم فرحب

 ترو اني وأ هنا عتسلالاتلط توفي ورك
 «لأ» نم درجت اذإ نكلو .«ماججتسالا بلطل

 كترز» :وحن .هبصن رثكألاف ةفاضإلاو

 رثكألاف ,«لأدب نرتقا اذإو .«كيلإ ًانانئمطا

 يف ةبغرلل ترفاس» :وحن ءرج فرحي هرج
 داو للا ةيسحللا# فلم | ذأ 1ع ,«ملعلا

 5 مهطاومأ نوقفني» :ةيآلا بصنلا نمف
 رجلا نمو ١10(. :ةرقبلا) «هللا ٍةاضرم

 بلع ني طيران ام نقول
 .(74 :ةرقبلا) «هللا

 يف ةاحنلا طرتشا :ةظحالم - "

 :يه طورش ةسمخ هل لوعفملا

 .«نم»و «ءابلا»و .«يل» و.«ماللاد» :اهمهاو (1١

 كتئج» :لاقُي الف ءًاردصم نوكي نأ - ١

 .«ةسردملا لجأل» :ىأ «ةسردملا

 ادم لف جيا كر نوكأ 3
 لالجإلاو ميظعتلاك ةنطابلا ساوحلا
 .ملعلاو ,ةبهرلاو .ةبغرلاو .ةأرجلاو .فوخلاو

 ةباتك كتئج» :لاقُي الف ءاهوحنو .لهجلاو
 .«ةلاسرلل

 الف .نامزلا يف لعفلا عم دحتي نأ - "
 «رْفَسلا» نامز نأل .«ّلعلا ٌترفاس» :لاقُي
 لبقتسم «ملعلا» نامزو ءضام

 الف ,لعافلا يف لعفلا عم دحتي نأ - ؛

 ليعاف نأل مل فكئارتيلا تفقد لاقي
 .مارتحالا لعاف ريغ فوقولا

 ؛لسنلا لوفحل ةلع نوكي
 مل :كلوقل اباوج عقي نأ حصي فيعب

 كلل: ايازتعلا :تففو# سلق نإف زو تلقف
 نمل باوج ةلزنمعي «كل نارك :كلوقف

 ردصملا نيب مل اذإ اَمأ «؟ّتفقو مل» :كلأسي
 .هلجأل الوعفم ٌبرعُي الف عقلا اتورفتا لع

 نوكيف .هب قّلعتملا لماعلا هبلطي اك لب
 وأ داع هللا تليق :وحن ءاقلطم ل

 نا - 6

 .هريغ
 نأ انه هقلاز

 ديفي رج فرحب هرج بجي .طورشلا هذه نم
 مك دالوأ اولتقت الو» :ةيآلا وحن .ليلعتلا
 كتئج» :وحنو ١6١( :ماعنألا) «قالمإ نم
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 قلطملا لوعفملا

 تفقو»و ,«ملعلل ترفاس»و .«ةلاسرلا ةباتكل

 .خلإ ...«يل كمارتحال

 :قلطملا لوعفملا

 دصم ('!قلطملا لوعفملا :هفيرعت - ١

 وأ هظفل نم لعف دعب ركذُي ,هنع بوني ام وأ

 تأرق وحن .هانعل اديكأت .هفدارم نم

 هديل انا ىأ وذذا رق

 وحن .هعونل انا وأ !«نيتقد

 وحن ةلعفب ظفلتلا نم لدي وأ :«ةتمحلاسلا

 ت1يوزاكملا نع ارق
 يف لصألا :ردصملا نع بونيام - ؟

 ظفل نم ًاردصم نوكي نأ قلطملا لوعفملا
 ردصملا نع بونت ظافلأ كانه نكلو .لعفلا

 يهو ."اقلطم 00 نوكتف

 ةعاسلا تف دو وحن
 و

 ريس ثترس» :

 0 م 1

 .«امالك هتملك» :وحن .ردصملا مسا -|

 نسحا هتمركأ» :وحتن ,.هتفص -ب

 .«ماركإلا

 ليعافملا يقاب دييقت ًادّيقُم سيل هنأل كلذب يمس )١(
 الو .هب ال ,قالطإلا ىلع لوعفم وهف .هدعب ءىش ركذب
 هيف هلو هلا الو تم

 لعفل .ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :«أربص» )١(
 .«ربصا» هريدقت فوذح

 كرنب ام ةيسردملا ةعاوقلا »بنك يفلت, ضعي ةندزنت 6
 اذه دجن مل اننكل ,قلطم لوعفم بئان ردصملا نع
 اذه ةفاضإ اذاملف .ةميدقلا ةيوحنلا رداصملا يف حلطصملا

 دعت ال داكت يتلا ةيوحنلا تاحلطصملا ىلإ حلطصملا

 .اهترثكل

 :ىلاعت هلوق وحن هيلإ دئاعلا هريمض -ج
 نم ادحأ هُبّذعأ ال ًاباذنع هبذعأ ىنإف»
 ١١6(. :ةدئاملا) «نيملاعلا

 تسلج» :وحن .ىنعملا يف هفدارُي ام -د

 دوق

 سم هتافاك» :وحن .هددع -ه

 .«تافاكم
 . 7 و هه ”ه.م

 .«لافطالا ةمون تم» :وحن .هتئيه -و

 ,«َتاصفرقلا ٌتسلج» :وحن .هعون -ز
 هتبرض»و .«ارْرَش رظن» و .«ىرقهقلا ٌعِجَر»و
 .«مدقلا ةرك تبعل»و .«اطوس

 ,ردصملا ىلإ هب ًاراشم ةراشإلا مسا -ح
 اذه تسلج» :وحن .ردصملاب عبتا ءاوس

 تلعف»:كباوج وحن .عبتي مل مأ .«سولجلا

 .«؟انسح العف ٌتلعف له» :كلأس نمل «كلذ

 ام» :وحن .ناتيماهفتسالا «ّيأدو«ام» -ط
 نيذلا ملعيس» :ةيآلاو «؟ادلاخ َتمرتحا
 :ءارعشلا) «نوبلقني بلقنم ّيأ اوملظ

 ١117(.

 ,تايطرشلا «ٌيأ»و «ا|هم»و «ام» -ي

 سلجت اهسو .«سلجأ سلخ أم» :وحن

 .«نسأ يمت ريس ّيأ»و .«سلجأ

 ةيلاكلا «ّيأ»و «ضعب»و «لك» ظفل -ك

 لك تركو: وجت ودعسلا لإ ةنام
 .هداهتجالا ضعب تدهتجا»و .«ماركإلا

 "و
8 

 .(( ,نىعس ىا تيعساو
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 هعم لوعفملا

 كانه :هلعف نع بئانلا ردصملا - *”

 برعتف .اهاعفأب ظفلتلا نم الدب ركذت رداصم

 :عاونأ ةيناث ىهو ءاقلطم ًالوعفم

 اربص» :وحن ءرمألا عقوم عقي ردصم -أ

 .'"!مّيفلا ًاهلب»و ."«هراكملا ىلع

 الهم» :وحن .يبنلا عقوم عقي ردصم -ب
 .(*!«اعزج ال اربصو .'"!«ةلجع ال

 ةمحر» :وحن .ءاعدلا عقوم عقي ردصم -ج

 لمعتسي امو .«ايعرو كل ًايقس»و .«بذاكلل

 .لامعتسالا يف اهاعفأ تلمهأ رداصم ءاعّدلل
 .(20هسيو .هحيو .هبيو .هليو :يهو

 عقوم ماهفتسالا دعب عقي ردصم -د

 ةأرجأ» :وحن ,عجوتلا وأ بجعتلا وأ خيبوتلا
 :«ا؟هراكملا لعف: لع

 الا عنكبا رو هن قؤحسف» وكان عنف
 ترا قس اهلماع لغ ىئازقلا :تلدو

 قلطم لوعفم :«أربص» .هراكملا ىلع أربص ربصا :يأ )١(

 .بوصنم

 لثملاك انونم لمعتسيو .لعفلا كورتم ردصم :«ةلب» (1)

 هتالاعتسا رثكأو .ه«يشلا ٌهلب» :وحن .افاضم وأ .قباسلا
 .«كرتا» ىنعمب رمأ لعف مسا

 ة«ةلهعاو ةالهأو ةلعتا لمست هلو الهم لهما :يأ (')

 .نابوصنم ناقلطم نالوعفم
 ءاربسضالو اع عزجت الو ريض ريصأ :يأ )5

 .نابوصنم ناقلطم نالوعفم :«اعزج» و

 .«حيو» .ديدهتلل نالمعتسُت ناتملك «بيو»و «ليو» (6)

 هب داري يذلا راكنإلا دنع نالاقت ةمحر اتملك «سيو»و

 .أطخلا ىلع هيبنتلا

 :«اركشوو ةعاطوب اهمسم وشنت :لاكمألاك
 ,«هللا داو ,«هللا نافع :ءاهعفو

 ,«كيدعس»و .«كيبل»و «هللا ىئاح»و

 رظنا .«كيراذح»و .«كيلاود»و ,«كين انح»و

 .هتدام يف لك

 زن لالا ليست قالا عملا
 اداهشتسا اًمإف نطولا نع اوعفاد» :وحن

 .«ةنحملا نم اضالخ امإو

 .هلبق ةلمجلا نومضمل دكؤملا ردصملا -ز
 ا :ةنللا ٌبهذأ نل»و اح فو تنأ» :وحن

 .«أتاتب وأ دب وأ ات

 «ديز ليون :وحن .هل لعف ال ردصم -ح
 0 ١١(

 «هحيو» وأ

 :هعم لوعفملا

 مسا هعم لوعفملا :هفيرعت - ١

 ةقوبسم 77 «عما) ىنعمي وأو هلبق 20

 .لمعلا يف ههبشي ام وأ لعف اهيف 2 ”ةلمجب

 ىنعم نم رذدقم فوذحم لعفل قلطم لوعفم :«ليو» (1)
 اذه بارعإ زوجيو .«ةحيو» كلذكو .هظفل نم ال «ليو»

 .فوذحم لعفل هب الوعفم رداصملا نم عونلا

 دقعنت نأ حمصي ثيحب .ةلمجلا يف ةدمع سيل يأ (1)

 .هنودب ةلمجلا

 اهدعي ام برعن ال «عم» ىنعمب واولا نكت مل اذإف (8)

 دمحم ءاج»:وحت .هلبق ام ىلع ًافوطعم لب .هعم الوعفم
 .«دمحم» ىلع فوطعم انه «ديعس» ف .ههلبق ٌديعسو

 .(ةلمج هبش الو ةلمجب سيل ام يأ) درفم هقبس اذإف (4)
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 هعم لرعفملا

 .مسالا نارتقا ىلع اًصن ّلدت واولا كلتو

 نمز يف اهلبق رخآ مساب ءاهدعب يذلا
 لوألا كارشإ يف دصق الب .ثدحلا لوصح

 قيرطلاو ٌريم» :وحن .هلبق ام مكح يف يناثلاو
 ها سردلاو كلام فيك هونتز "نو

 .«؟ةضايرلاو تنا ام»و

 :واولا دعب عقاولا مسالا لاوحأ - "

 :تالاح سمخ .واولا دعب عقاولا مسالل

 .كلذو ةيعملا ىلع بصنلا بوجو - ١

 وأ ىنعملا داسف ىلإ ىدْوي فطعلا ناك اذإ

 ا لنيللاو ةرف اس هوما :بيكرشلا
 ,9«كاخأو ترفاسإو

 ,ةيعملا عانتماو فطعلا بوجو - ؟

 مزلتسي .ههبشي ام وأ .لعفلا ناك اذإ كلذو

 اكارتشا هانعم يف كرتشت يتلا دارفألا دّدعت
 ,ىنعملا دسفت ةّيعملا تناك اذإ وأ .اًيقيقح

 لاثمو .«ذمحمو ٌديعس مصاخت» :لوألا لاثمو

 .«هنأشو ءىرما ٌلك» :وحن ,هلبق ام ىلع ًافوطعم ناك

 فرح واولاو .هيلإ فاضم «ءىرما» .حوفرم أدتبم «لك»

 .ايوغو فو دعا بملار زك لع فرط هنن اقوي يلع
 .بوصنم هعم لروعفم «قيرطلا» .ةيعملل واولا )١(

 زوجي الو .بوصنم هعم لوعفم «ليللا» .ةيعملل واولا (1)
 يف حصي ال ىنعملا نأل .فطع فرح انه واولا رابتعا

 .«ليللا ٌرفاسو ٌترفاسو
 فطعلا نأل .فطع فرح انه واولا رابتعا زوجي ال (7)

 هديكوت عم الإ حصي ال لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع

 2 «هلبق ٌرمقلاو ٌديعس رهظ» :يناثلا

 وأ .قباسلا مسالا ىلع هفطع زاوج - '*

 اذإ .فطعلا حيجرت عم .هعم الوعفم هبصن

 ملعملا قفشأ» :وحن .لصألا وه فطعلا ناك

 «ذيملتلا» ةملكف .«نيكسملا ىلع ذيملتلاو

 اهبصن وأ .«لجرلا» ىلع فطعلاب اهعفر زوجي

 رقاد 1 لسنا تنلكلا ككل وتدعم ل رعقم

 .نارتقالاو ةكراشملا ىلع ةيونعملا ةلالدلا يف

 ,ةيعملا حيجرت عم نيرمألا زاوج -

 .ىونعم وأ ٌيظفل بيع نم رارفلل كلذو

 ةملكف «ُلعملاو ٌتئج» :ٌظفللا لاثمو
 ريمضلا ىلع افطع عفرلا اهيف زوجي «ملعملا»
 بصنلا اهيف زوجي امك .«تئج» يف لصتملا

 ىلع فطعلا نأل ا اذهو .ةيعملا ىلع

 نعي هيبونعي لضتلا عوفرملا ريمضلا
 فوطعملا نيب لصاف ريغب ناك اذإ .فعضلا

 بغرت ال» ّيونعملا لاثمو .هيلع فوطعملاو
 نع يهنلا سيل دارملا ىنعملاف «لذلاو َدنجلا

 .* يناثلا عم اعمتجم لوألا امإو نيرمألا

 «ديعس» ىلع فوطعم «ّرمقلا» .فطع فرح واولا (1)

 كلذكو .«هلبق» دوجو ببسب انه ةّيعملا زوبت الو .عوفرم

 وأ لعف ىلع لمتشت ةلمج واولا مّدقتت مل اذإ فطعلا بجي
 .«هتنهمو لجر لك » :وحن .ههبش

 اذه يف ةيعملا ىلع بصنلا ةاحنلا ضعب بجوي (4)

 دقي .قلشلا نأل انزلت ميت :مهيهدمو لاخلا

 .دارم ريغ انه كيرشتلاو .مكحلا يف كيرشتلا
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 :وحن ءأعم فطعلاو بصتلا عانتما - ه

 فطع حصي ال ذإ :«ادراب ءامو انبت اينلعت

 ال اك ,فلعي ال املا نأل كانت لع دامو

 دوجو مدعل ةيعملا ىلع «ءام» بصن ٌّحصي

 برعن كلذل .ءاملاو نبتلا ةبحاصم نم ةدئاف

 نرسل توات لفل فت لعمان

 :هلجأ نم لوعفملا
 .هلجأل لوعفملا :رظنا

 :ةبراقملا

 داك» ىف «ةبراقملا لاعفأ» عجار

 .«اهتاوخأو

 ءيش ىلإ رظنلا .يبرعلا وحنلا يف .يه
 يهو .هيلع مكحلا مث .رخآ ءيش ىلإ سايقلاب

 اهف» :ةيآلا وحن .«يف» رجلا فرح يناعم نم
 «ليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ٍةايحلا عاتم

 .ةرخآلا ىلإ ةبسنلاب :يأ ,(78 :ةبوتلا)

 :ةردقملا

 عجار .ةرهاظلا ريغ ةكرحلل فصو

 روصقملا

 .«بارعإلا» يف «يريدقتلا بارعإلا»

 :نورقملا

 لعفلا» ىف «نورقملا فيفللا» عجار

 .«فيفللا

 : هب مسقملا

 ظفلك مّسقلا ظفل دعب عقاولا مسالا وه
 :عجار .«نقدصأل هللاو» :كلوق يف ةلالجلا

 .مسقلا

 :هيلع مسقملا

 وشنت نقلا -ةةلكوت نارا نمألا: وف
 .«نقدصأل هللاو» :كلوق يف «قدصلا»

 .مَسقلا :عجار

 :(فرصلا يف) روصقملا

 فلأ هرخآ برعم مسا وه :هفيرعت - ١
 نوكت ال هفلأو .«ىسوم ءاصع» :رحن .ةتباث

 وأ .«أاصع» :وحن .ءواو نع ةبلقنم لب ,ةيلصأ

 .ثينأتلل ةديزم وأ ,.«ىتف» :وحن .ءاي نع

 رو رع نارا را تطعن
 .(نذألا فلخ مظعلا)

 عيمج يف روصقملا برعي :همكح - "
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 هيلع روصقملا

 .رذعتلل هرخآ ىلع ةردقم تاكرحب هتالاح

 ظفحي ّيعامس :ناعون روصقملا :هاعون - *
 اجحلا .ىتفلا» :وحن .هيلع ساقي الو

 :اهنم .عضاوم يف يتأي يسايقو .«ىدُها
 لتعملا مزاللا ّيئالثلا لعفلا ردصم ا

 ْ وحن «لهف» نزو ىلع يذلا ءايلاب رخآلا

 .«ىوه يوه . ىنغ ينغ ٠ ا يضر»

 عج وه امن «لعف» نزو ىلع ناك ام - ب

 ةّينب «لِح ةّيلج» :وحن .ءاي اهمال «ةلغف»
7 

 عمج وه امن «لعف» نزو ىلع ناك ام - ج

 ا ةيمد» :وحن .ةلع 0 ه6 ل

 : .«ىَرع ةورع ,ىوق و

 لتعم هيضام ىذلا لوعفملا مسأ -د

 .«ّيطعم ىطعأ 2 ا ىقترا» :وحن .رخآلا

 نأ ركذلا ةفنآلا عضاوملا يف طرتشيو

 رئاظن اهيف ةسيقملا ظافلألاو اهاعفأل نوكي

 .اهئازوأ ىلع 2 معلا ب

 ,(0)ىتملا :رظنا :هعمجو هتينثت - ع

 ماسلا ثنؤملا عمجو )١(, لاسلا ركذملا عمج

 )١(.

 .رعشلا يف ل زيجي مهضعب هدم - 6

 ريغ 55 .ءاصع :«اصع» ىف لاقيف

 ٠ سيح سم

 (يناعملا ملعو وحنلا يف) :روصقملا

 ءيثب اصتخم هلعجت يذلا مسالاوه

 وحن .هريغ نود هل اطقم

 .«رعاش يرتحبلا امنإ» :كلوق

 .(ةغللا يف) رصملا مجاز

 يف «يرتحبلا»

 هيلع روصقملا
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 وحن .رخاب هصخت يذلا ءيشلا وه

 .«رعاش يرتحبلا امنإ» :كلوق يف «رعشلا»

 .(ةغللا يف) رصقلا :عجار

 :عوطقملا

 ,(60) «تعنلا» يف «عوطقملا تعنلا» عجار

 فطع»و (8) «لدبلا» يف «عوطقملا لدبلا»و

 .(0) «نايبلا فطع» ف «عوطقملا نايبلا

 :لوقلا لوقم
 لوقلا ظفل م عقاولا مالكلا وه

 يف «قدصلا بحا ينإ» ةلمح وحن .هتاقتشمو

 لوقمو ,«قدصلا ٌبحأ ينإ :تلق» :كلوق
 .ايئاد بصن لح يف لوقلا

 :ناكم

 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ 56



 ٌرقتسا وأ فق :ىنعب رمأ لعف مسا - ١
 ريمض هلعافو حتفلا ىلع بم .ٌتبثا وأ

 :وحن - :هريدفت ايو هيف راتسم

 :وحن .فرصتم وهو .«ديز اي كناكم»

 مسا :«مكناكم») «بالطلا اهأ مكناكم»

 ريمض هلعافو .نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف

 :وحنو .(«متنأ» هريدقت ابوجو هيف ركتسم

 .خلإ ..«دنه اي كناكم»

 اكرم [سا

 .ريمضلا «فاكوو
 «ناكم» مسالا نم

0 

 :نابذكم

 ىدانم .بذكلا ريثك اي ىنعمب .نابذكم اي
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 .فودحملا ءادنلا لعفل

 :نامركم

 برعت .مّركلا ريثك اي ىنعمب .نامركم اي
 .نابذكم :رظنا .«نابذكم» بارعإ

 :يكملا
 .ريمضلا : عجار .ريمضلا وه

 :ةمزالملا

 اًيضتقم مكحلا نوك .حالطصالا يف ,يه

 ٌلَمْعْملاِب قحلملا

 ِء ”ا . .1 -
 .ايرورض ءاضتقا رخا مكح عوفو

 ىلع ّينبم ىدانم .مؤللا ريثك اي :ىنعب
 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 .فودحملا

 بع عه.

 :نامالم

 ىلع ينبم ىدانم .مّوللا ريثك اي :ىنعمب
 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 :فوذخملا

 قحلملا - ةسمخلا لاعفألاب َقَحْما
 ثنملا عمجب قحلملا - ّيعابّرلاب
 ركذملا عمن عيجي قخللا - لابتلا
 - تّسلا تاهجلاب قحلملا - ماسلا
 :ىثملاب قحلملا

 - ةسمخلا لاعفألا :يلاوتلا ىلع رظنا

 - (2)ملاسلا ثنؤملا عمج - ّيعابرلا لعفلا
 - تسلا تاهجلا - (؛)ملاسلا ركذملا عمج
 .([)ىنثملا

 :ٌلَحعملاِب قحلملا
 ركذملا عمجو .ىنثملا .فرصلا ملع يف .وه
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 اههتاوخأو «سئب»و «معندب قحلملا

 .«ةسردملا ايلعم ءاج» :وحن .نافاضملا ماسلا

 .«لقحلا يجالف ٌتدهاش»و

 «سئب»و «معِن» ب قحلملا
 :امهتاوخاو

 .(غ)مذلاو حدملا لاعفأ :رظنا

 :كلملا
 :هانعمو .ماللا :رجلا فرح يناعم نم وه

 وحن ,,هلبق ام كلمي رجلا فرح دعب ام نأ

 .« ملعملل ةرايسلا»

 .«نامألم» بارعإ برعت .ميثل اي :ىنعم
 .نامألم :رظنا

 فرظ بئان «ايلم رك :وحن يف برعت

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم 2')نامز

ََ 

_ 1 

 «أام»و .ةراجلا «نم» نم بكرم ظفل

 ركف :ريدقتلاو ,فوذحملا نمزلا ةفص ىلع اهتلالدل )١(
 الم أضر

 :«مما) «؟وكشت مم» خت :ةيماهفتسالا

 لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح :«نم»
 :هركشتو لغقلاب قاسم :تازعإلا :نم.فل
 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«أم»

 9 ا
 ,لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوذرم

 :هريدقت و هيف راتسم ريمض هلعافو

 .(تنا

0 
 يتلا «ام» و .ةراجلا «نم» نم بكرم ظفل

 :يه
2 

 امي دخ» :وحن يف لوصوم مسا ١-
 .«هنم ديفتست

 لوق وحن يف ءٌيردصم فرح - 1١
 :رعاشلا

 امن :ةيآلا وحن يف .دئاز فرح -؟ '"” يفلا ىلع َناسللا يقلت .هسأر ىلع ةيرض شبكلا ٌبرضي (مملاثإو
 نم :يأ .(؟0 :حون)4اوقِرْغَأ مهتائيطخ
 .مهتائيطخ

 :دودمملا

 ةزمه هرخآ برعم مسا وه :هفيرعت - ١

 :ىنعع تيبلا اذه يف «امم» ربتعا نم نييوغللا نو

 .امر
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 فرصلا نم عونمملا

 :وحن ,ةيلصأ اَمِإ هتزمهو .ةدئاز فلأ اهلبق

 :وحن .واو نم ةلّدبم وأ ؛«ءاّرق»

 .ءاي نم ةلدبم وأ ؛(وامس :لصألا)«ءامس»

 ىنب نم اهنأل .يانب :اهلصأ) «ءانب» :وحن

 «ءانسح» :وحن .ثينأتلل ةديالم وأ ؛(ينبي

 :وحن .قاحلإلل ةديزم وأ ؛(نسحلا نم اهنأل)
 روديو سمشلا لبقتسي ناويح) «ءابرح»
 .ثينأتلل تسيل هتزمهو 5 وهو .اهعم

 يتلا فلألا تناك اذإ امأ .(فرصي كلذلو

 مسالا ربتعي الف ,ةدئاز ريغ ةزمهطلا لبق

 اهنيك تنل لاق اود لل انو حتا ءاذودت

 :لصألاف .واو نع ةبولقم لب .ةدئاز تسيل

 .«ءود» ,«ءوم))

 ّيعامس :ناعون دودمملا :هاعون -5

 .ءانسلا» :وحن .هيلع ساقي الو ظفحي

 :اهنم .عضاوم يف درطي يسايقو ««ءارُملا
 رخآلا لتعملا يضاملا لعفلا ردصم -أ

 نع أو, رست هتف يرو لح تلال
 .«ءانغإ ىنغأ ,ءاطعإ

 ىسادسلا وأ يسامخلا لعفلا ردصم -ب

 ةومق ا رخآلا لتعم نوكي نأ طرشب

 ىصقتسا .ءاهتنا ىهتنا» :وحن .ءلصو
 .«ءاصقتسا

 لعفلل «لامف» نزو ىلع ردصم -ج
 نزو ىلع ىذلا رخآلا لتعملا يثالثلا يضاملا

 ,ءاوُع ىّوَع» :وحن ,توص ىلع لادلا «ٌلَعْف»

 7 و

 .«ءاغث ىغث

 ةعبرأ ىلع ءامسألا نم ناك ام -د

 .ءاي اهمال يتلا «ةّلِْفأ» ىلع عمجمي مت ,فرحأ
 .«ةيعوأ ءاعو .ةيسكأ ءاسك» :وحن

 نزو ىلع رداصملا نم ْغيِص ام -ه

 ىشم .ءادعت ادع» :وحن :«لاعفت» وأ «لاعتمو

 .«ءاشم

 نزو ىلع تافصلا نم غيص ام -و

 .ءاذع» :وحن .ةغلابملل «لاعفم» 5 لاك

 .«ءاطعم

 نأ اهاعفأ يفو عضاوملا هذه يف طرتشيو

 .رخآلا حيحصلا نم رئاظن ال نوكي

 .(0ىنثملا رظنا :هعمجو هتينثت - ”

 ماسلا ركذملا عمجو .(0) ملاسلا ثنؤملا عمجو
(0). 

 روصقملا ٌدمو دودمملا رّصق - ؛

 يف لاقيف .رعشلا يف دودمملا رصق زوجي
 دم امأ .ارفص :«ءارفص» يفو ءاعد :«ءاعد»

 :اضيأ :ريعشلا 3 :هورع ههضتيت نوفتلا
 .ءاصع :«أصع» يف لاقيف

 :فرصلا نم عونمملا

 نم عونمملا مسالا :هفيرعت - ١
 ,ةّينكمألا ٌنيونت هقحلي ال يذلا وه فّرصلا

 م نإ هربخلا نع ةباي دل ص وهو
 .«لآ»ب انرتقم الو افاضم نكي
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 فرّصلا نم عونمملا

 نم ةعونمملا ءابسألا :هاسق - ؟

 :ةدحاو ةلعل هقوض عني مسق :نامسق فرصلا

 .نيتعمتج نيتنثا نيتلعل هفرص عني مسقو

 ةّلعل فرصلا نم عونمملا -أ
 فلأ هرخآ يف ناك مسا لك وه

 ,ىركذ .لبخ» :وحن :ةروصقملا ثينأتلا
 ةدودمملا وأ .««ىضرم .ىركس .ىحرج
 ,('دملل ةدئاز فلأ دعب ةزمه ىلإ ةبولقملا

 دايرتكر فاض ون اسععت حلا قو :ننج
 .عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع ناك وأ .«ءاقدصأ

 .«ليسارم .قيثاوم .دباعم ءبراقا» :وحن

 ةغيص تناك اذإ - ١ :ناتظحالم “٠

 نرتقم ريغ .ًاصوقنم سا عومجلا ىهتنم

 صوقنملا مسالاك اهنإف ءفاضم ريغو«لا»ب

 وحن ,ةفوذدحملا ءايلا ىلع 77 هب عفرت

 ةحتفب م ,«اهيف كتلباق ٍناوث ينترس»

 ,ةرسكلا نع ةباين ةفوذحملا ءايلا ىلع ةزاق

 ةحتفب بصنتو ,«ةيبعش ٍناغأب تا :وحن

 اذإ اًمأو ملي ٍناغأ تعمس» :وحن ,ةرهاظ

 ءافاضم وأ .«لأ»ب ار 211 سا تناك

 ,رجلاو عفرلا يتلاح يف ةنكاس ىقبت اهءاي نإف
 ,بصنلا ةلاح يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةكّرحتم

 :ةدحاو

 «ءارذع» لثم يف ثينأتلا فلأ نإ ةاحنلا لوقي )١(
 .(ىرفص .ىرذع)ةروصقم لصألا يف تناك «ءارفص»و

 يأ) تبلق مث .ىرخأ فلأ اهلبق تديز .ّدلا ديرأ الف
 .ةزمه (ةروصقملا فلألا

 يفن ىلإ اهّبحأو .ةريثك ّيناغألا نإ» :وحن
 ١ .«بعشلا يناغأ

 نزو ىلع ناك ام يف طرتشي ال - ١

 لك نإ ذإ .ًاعمج نوكي نأ عومجلا ىهتنم
 «نزاوه» :وحن .نزولا اذه ىلع ملَع درفم

 عني (ركذمل ملع) «رداهب» .(ةيبرع ةليبق مسا)

 :كربضلا ني

 دوجول فرصلا نم عونمملا - ب
 دوجول فرصلا نم عونمملا : :''"اعم نيتلع

 امأ .ًاَلَع اًمإو '"ًافصو نوكي اَمإ ًاعم نيتلع

 نأل .ىنب .فرحلا هبشأ اذإ .مسالا نإ ةاحنلا لوقي )١(

 ,تيرعلا نم عنم .لعفلا هبشأ اذإو ,ةينبم اهلك فورحلا
 .فيعض لعفلا نإ اولاق مث .نيونتلا هلخدي ال لعفلا نأل

 وه يذلا ردصملا نم هقاقتشا وهو ّيظفل امهوأ :نيببسل
 نم فعضأ عرفلاو .عرف لعفلاو لصأ مسالاف) مسا

 ىلإ ًائاد لعفلا جايتحا وهو .ٌيونعم اههيناثو .(لصألا
 .(فعض ةجاحلاو) مسالا كلذك سيلو .دانسإلا يف مسالا

 موقي دحاو عونب وأ .هيعونب فعضلا مسالا يف دجو اذإف
 «ةمطافدف .نيونتلا عنم قحتساو .لعفلا هباش .امهماقم

 ذإ .ثينأتلا ةمالع وهو ّيظفللا فعضلا اهيف دجُو .الثم

 وهو .يونعملا فعضلا اهيف دجوو .ريكذتلا عرف ثينأتلا
 فلأ هيف ام ةلالدف .ريكنتلا عرف يه يتلا ةّيملعلا

 هتالاح لك يف اهبوحصمل اهموزلو .ثينأتلا ىلع ثينأتلا
 تاليلعت لك ضفر ّيهيدبلا نمو .خلا ..ةّيظفل ةلع
 نال ,فرصلا نم ءايسألا نم مسق عانتما يف ةاحنلا

 هب رظن يذلا ّيقطنملا ريكفتلا كلذ ركفي نكي م ّيبرعلا

 تقطن اذكه» كلوق ىوس ليلعت لكف .ةغللا ىلإ ةاحنلا

 .دودرم «برعلا
 ع مسا :يهو .ةقتشملا ءاسسألا ضعب فصولاب دارملا )١(
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 للعلا ىدحإ عم فرصلا نم عنميف ,فصولا

 :ةيلاتلا ثالثلا
 ناك اذإ يأ .نونلاو فلألا ةدايز - ١

 هثينأت نوكي نأ طرشب «نالعف» نزو ىلع

 هصاصتخال هل ثنؤم ال هنأل اّمإ .ءاتلا ريغب
 .(ةيحللا ليوطلا) «نايحل» :وحن .روكذلاب

 ءات تسيل "7ةعئاشلا هئينأت ةمالع نأل اًمإو

 «نابضغ» .«ناشطع» وحن .ثينأتلا

 .«ناركس»

 ,ءاتلاب ثنؤي ال يذلا «لعفأ» نزو - ؟
 :وحن ةليصأ ةيفصولا نوكت نأ طرشبو
 ,للضف لضفأ .ءارضخ يطا .ءارح رحأ»

 :وحن .ءاتلاب هثنؤم ناك اذإ اَمأ .«ايند ىفدأ

 ىا .ةئراط هتيفصو تناك اذإ وأ ,.«لمرأ»

 .ليضفتلا لعفأ .ةهبشملا ةفصلا .لوعفملا مسا .لعافلا-
 .خنا...ةلآلا مسا .ناكملا مسا .نامزلا مسا
 فاصوألا ضعبل يأت ةّيبرعلا مجاعملا نأل اذه لوقن (؟)
 ثوب .فرصلا نم ةعونمملاو «نالعف» نزو ىلع يتلا
 .نابضغ .ةناشطع .ناشطع» :وحن .«ةنالعف» نزو ىلع

 ءاج ام ةاحنلا ىصحأ دقو .«ةناركس ,ناركس .ةنابضغ

 ةرشع ثالث ناكف .ءاتلاب ثنؤيو «نالعف» نزو ىلع
 دحاول «نارصت»و .مدنلل «نامدن» , يهو .ةفص

 ,ةيلألا ريبكل «نايلأ»و ينل «ناصم»و .ىراصنلا

 «نانخد»و ءليوطلل «نافيس»و .نطبلا ميظعل «نالبح»و

 «ناحيص» و .رهظلا سبايلل «ناجوص»و .ملظملا مويلل
 هيف اميعغ ال يذلا مويلل

 «نالعدو .ديلبلل «ناتوم»و .راحلا مويلل «ناتخس» و

 .فيعضلا قيقدلل «ناوشف»و .نايسنلا ريثكلل

 فرصلا نم عونمملا

 «بنرأ لجرب تررم» :وحن .ةّيلصأ تسيل

 .فرصلا نم عنمي الف .(نابج)
 «لدجأ» .ةئراطلا ةيفصولا ةلثمأ نمو

 ةفلاخم طقنب طقنملا رئاطلل «ليخأ»و .رقصلل

 ءامسأ يهو ,ةّيحلل «ىعفأ» و .مسجلا نولل

 نكل .فرصت اذهلو .ىلصألا اهعضو بسحب

 ىنعم نأ رابتعا ىلع فرصلا نم اهعنم زوجي
 هيف ظحلُي «لدجألا» ف ءاهيف ظحالي ةفصلا
 ,ىنعملا اذهب «لدجلا» نم قتشم هنأل ,ةوقلا

 نم هنأل نؤلتلا هيف ظحلُي «ليخألا»و
 اهيف ظحلي «ىعفأألا»و .ىنعملا اذهب «نالّيخلا»
 ةيلغل ءابسألا هذه فرص بستألاو :ءاذيإلا

 .اهيلع ةّيمسالا

 اهرمأ ٌّىداب يف تعضو ظافلأ كانهو

 ةّيمسالا ىلإ تلقتنا مث .ةّيلصأ ًافاصوأ
 ترضلا نم :تفنمف ةيفعولا نع ةلاخلا

 ديقلل «مهدأ» وحن .اهلصأ ساسأ ىلع

 فصو هلصأ يف ةناق يدخل ىف عونصملا

 نابعثلل «مقرأ» وحنو .داوس هيف يذلا ءيشلل
 ءيشلل فصو هعضو لصأ يف هنإف .طقنملا
 ليسملل «حطبأ» :وحنو ,(طقنملا يأ) موقرملا

 ءىشلل فصو هلصأو .ىصحلا قيقد هيف

 هذه فرص زوجي نكل .ههجو ىلع يمترملا
 دق ةليصألا اهتيفصو نأ ساسأ ىلع ءامسألا

 .لضفأ عنملا نكل .تلاز

 :نيعضوم يف كلذ نوكيو ,لدعلا -



 فرصلا نم عونمملا

 نذو لع يتلا لوألا ةرشعلا دادعألا امهر

 ءانث نع وتو داحا :يهو ,«لعفسوأ 507

 سامخ .عبرمو عابر ,ثلثمو ثالث : مو

 ءعبسمو عابس ءسدسمو سادس سمخمو

 ' رشعمو راشع .عستمو عاست ٠ نواب
 تناوب تورم هوخبلا أ" '«رخأ» ةظفل اهيناثو

 ام اوحكناف» :ةيآلا وحنو رح ءاسنو

 ٌتالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط
 نم ٌةّدعف#» :هلوقو .(7 :ءاسنلا) «عابُرو
 .(184 :ةرقبلا)«رْخأ مايأ

 تالاحلا يف فرصلا نم عنميف ملعلا ام
 :ةيلاتلا عبسلا

 لودعم ظافلألا هذه نم ظفل لك نإ :ةاحنلا لوقي )١(

 ةملكف .ديكوتلل نيترم رّركملا لصألا ددعلا ظفل نع

 ّللصألا ددعلا لدب «ءانث بالطلا ٌتلباق» كلوق ف «ةانث»

 ليلدلا ام :ةاحنلا لأسن انثكل .نينثا نينثا :نيتّرم رّركملا

 ؟لودعلا اذه ىلع

 يذلا «هرخآ» كرية رخا» نفع ركأو عج ةرخأ» )0

 لعفأ يف لصألاو .ةفلاخم رثكأ :هانعم ليضفت لمفأ وه

 نوكي نأ .ةفاضإلاو «لأ» نم ًادّرحي ناك اذإ ليضفتلا
 57 لضفأ بدألا» :وحن ,هتالايعتسا عيمج يف ًاركذم ًادرفم
 عفنأ نوملعتملا لالا نم لضفأ ملعلاو بدألا .لاملا

 ُتررم» :لاقي نأ لصألا كلذل ؛هَلَهَجلا نم نطولل

 ةملك لابغتسا نع لدع يبرعلا نكل «رخآ ءاسنو بنيزب

 ريدجلاو .«رخآ» ةملك ىلإ ههابشأو لاثملا اذه يف «هرخآ»

 ةملكل ًاعمج نوكت دق «رخأ» ةملك نأ انه ةظحالملاب
 هذه يفو .«ىلوأ» ةملك لباقت يتلا «ةرخآ» ىنعب «ىرخأ»

 «نارخآ» امأ ؛ةلودعم ريغ اهنأل .ةفورصم نوكت ةلاحلا

 .فورحلاب نابرعمف «نورخآ»و

 :وحن ءايجزم ًابيكرت ًابكرم ناك اذإ -أ

 :وحنو .«كبلعب .,تومرضح .ديعس روب»

 نم ةغل يف .«هيوبيس .هيورمع .هيولاخ»

 :اهتنيب الو ءانسألا هاذه رعي

 نونو فلأب ًآموتخم ناك اذإ - ب

 .«ناورم» .«نارمع» :وحن .نيتدئاز

 ةدايز ىلع لدتسيو .«ناضمر» .«نابعش»

 فرحأ ةثالث امههمدقتي نأب انه نونلاو فلألا

 اذإ اَمأ .ةقباسلا ةلثمألا يف امك .لوصأ

 لثم يف اك .دحاو فرح اهمّدقت
 لثم يف امك نافرح وأ ,«ناخ».«ناب»

 ل ختم دل ملعلا نإف .«نامض».«نامأ»

 فلأب يهتنت يتلا مالعألا اًمأو .فرصلا

 ,فعضم اههيناث ناّيلصأ نافرح امهلبق نونو
 .«ناسغ» .«نايح» نافع .«ناسح» :وحن

 معو رصلا اهيف زوجيف .«نادو»

 هلصأ يف امَلَع ''”اًيمجعأ ناك اذإ - ج

 نم تاملكلا هذه نأ رابتعا ىلعف .فرصلا امأ (5)

 «نسغلا»و (كالملا) «نيحلا» و «نفعلاهو «نسحلا»

 ىمف فرصلا عنم امأو .ةيلصأ اهيف نونلاف .(غضملا)
 :هدقعلا» 57 وه تايلكلا هذه لصأ نأ ساسأ

 اهيف نونلاف ,.(ةسلخ دالبلا لوخد) «ّسفلا» .«ةايحلا»

 .ةدئاز

 نازوألا نع ا هنزو

 نوكي نأ اهوأ :ةذع نومأ نم

 ,«ميهارا» وحن .ةّييرعلا
 فرحأ نم هولخ عم ًادعاصف اًيعابر نوكي نأ اهيناثو

 ءيجحي اهثلاثو .«لفنب رم» كلوقب اهعمجت يتلا ةقالذلا
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 وحن .ف رحأ ةثالث ىلع ادئاز 2" ّيمجعألا
 نول ناك دز[ ن1! ةيرقشي# هذعا ربإ»
 .«طول» «عون» وح ُ وحلا تنضيف

 ًاثئؤم ناكأ ءاوس .ًاثئؤم ناك اذإ - د

 مأ .«ةزمح» .«ةرتنع».«ةيواعم» :وحن ءايظفل
 امأ .«لامج» .«لالد» ,.«بنيز» :وحن اي اوقف

 طسولا نكاس اًيئالث ثنؤملا ملعلا ناك اذإ
 ,””ركذم نع لوقنم ريغو ."!يمجعأ ريغ
 ءايئانث ناك اذإ وأ .«دعد» ,«دنه» :وحن

 .هفرص حصي امك فرصلا نم هعنم حصيف

 قاحلإلا فلأ مّلَعلاب تلصتا اذإ - ه
 ,(تبنل مَلَع) .«ىقلع» :وحن ,«؟”ةروصقملا

 ةدئاز اههيف فلألاو .(رجشل ملَع) «ىطرأ»و

 .«رفعج»ب امهنزو قاحلإل

 اهعبارو .«سجرن» وحن ,ةملكلا لوأ يف نونلا دعب ءارلا
 .خلا ...ةيمجعأ ةملكلا نأ ىلع تاقثلا ةمئألا صن

 تاغللا يف ملعلا ةيملع طارتشا مدع لضفألا نم )١(
 ىلإ ءادتهالا ريسعلا نم هنأل .فرصلا نم هعنمل ةّيبنجألا

 هتغل يف الع ناك اذإ ام ةفرعم مث .ٌيبنجأ ملع لك لصأ

 .ملع ريغ مأ

 :وحن .اًيمجعأ طسولا نكاس ايئالث ناك اذإ امأ )١(

 نم عنمُيف .(دلب ملع) هروج»و (ةاتف ملع) «مار»
 .فرصلا

 نع ًالوقنم .طسولا نكاس اًيئالث ثنؤملا ناك اذإ امأ (")
 ,(ءاسن مالعأ) «سيق» ,«رخص» .«دعس» :وحن 17

 .فرصلا نم عنمُيف

 :وحن .ةدودمملا قاحلإلا فلأ ملعلاب لصتا اذإ امأ (4)

 .فرصلا نم عنمي الف .«ءايلا»

 فرّصلا نم عونمملا

 ًءاوس .لعفلا نزو ىلع ءاج اذإ -و

 وحن .لعقلاب صتخي نزو ىلع ْملَعلا ناكأ
 .(سرف ملع) «رمش»و (ةليبق ملع) «لئد»

 ناصاخ «لُمف»و «لِهف» :ينزو نأل]
 :وحن .لعفلا هيف بلغي نزو ىلع مأ .[لعفلاب

 مَلَع) «عّبصإ»و (ةينانبل ةيرق) «عبجإ»
 يف ىنعم اهل ةدايز ىلع لمتشي مأ .(لجر
 .«دمحا» :وحن .مسالا يف اط ىنعم الو .لعفلا

 .«مهفأ» :نزو ىلع اهنإف ,«رمدت» .«ديزي»

 ءاتلاو ءايلاو ةزمهلا نكل .«رصنت» .«سردي»
 نأ نيح يف .ىنعم ىلع لدت ال ءابسألا هذه يف

 يف ءايلاو ,ملكتملا ىلع لدت «مهفأ» يف ةزمطا

 يف ءاتلاو .ركذملا بئاغلا ىلع ّلدت «سردي»
 ىلع وأ ركذملا بطاخملا ىلع لدت «رصنت»

 .ةثنؤملا ةبئاغلا
 مسأ نع الودعم ملعلا ناك اذإ -ز

 :يف اذه قفعتيو: رخأ
 نزو ىلع يذلا ركذملا درفملا ملعلا - ١

 هدرفملا مالعألا ةاحنلا ىصحأ دقو .«لمف»
 ةسمخح تناكف ”ةدولا ١ اده اه ىلع ينلا ةركذملا

 3 .لعت لَحُز ءرمَع ءرمع :يهو .ادع ردع

 ,لّبُه بضع .نحج قلد ءعمج متجه
 "لذه .مثَق ملي نقم

 ىلع اولدي نأ اودارأ برعلا نأو «لِعاف» نزو ىلع .رخأ
 اذه ضفرن اننكل .فرصلا نم اهوعنمف .لودعلا اذه

 - ناك امدنع يبرعلا نألو .هيلع نقم ليلد ال هنأل ,ليلعتلا
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 فرصلا نم عونمملا

 "عني .عَضُب :عتك .عمج :تايلكلا - ١
 و : .كولا عمجلا 1١ دكؤي ءارسأ يهو

 .«عتب و مَصِبو ٌعتكو عم تادهتجملاب ترم

 نم اهديرجت طرشب «رحس» ةملك - “

 فرظ اهاعتساو .فيرعتلا «لأ»و .ةفاضإلا

 :وحن .(' !نيعم موي رحس هب داري نامز

 ٍءاوُم ىلع ّرحس ءاعبرألا راهن تظقيتسا»
 .«يتره

 نم . اهدرجت طرشب «سمأ» ةملك - غ

 يذلا مويلا هس داري نأو .ةفاضإلاو «لأ»

 0 نوكت نأو .ةرشابم كموي لبق

 ور ريو, نيكل عجبا ةعوبعا نطو

 بهذ ام يف ركفي ل ,فرصلا نم ءابسألا هذه ًاعنام ملكتي -
 .ةاحنلا هيلإ

 ,ريسكت عومج .عبرألا غيصلا هذه نإ ةاحنلا لوقي )١(
 درفملا مسالا ناو .ءاعتب .ءاعصب .ءاعتك .ءاعمج :اهتادرفم

 «تاوالعف» هعمج سايق نوكي «ءالعف» نزو ىلع ناك اذإ
 هذه لودع ىلإ اوريشي نأ اودارأ برعلا نأو ,«لعف» ال

 .فرصلا نم اهوعنمف .للصألا اهعمج سايق نع ءابسألا

 نيببسلل اندنع دودرم - هباشم ليلعت لكو -ليلعتلا اذهو

 .قباسلا شماهلا يف امهانرهظأ نيذللا

 هرعبسلا» نع ود ةملكلا هذه نإ ةاحنلا لوقي (؟)

 !نيفم تقو اهب كل امل هنأل فيرخللا «لأدب ةنورقملا

 فيرعتلا دصق ايلف ,«لأ»ب ةفّرعم نوكت نأ لصألا ناك

 ىلإ ةراشإ فرصلا نم تعنم .اهعم «لأ» ركذ نود اهب

 .لودعلا اذه

 فرص عنم ليلعت رظنا .«سمأ» فرص عنم ليلعت يف (1)
 .«رحس#»

 2 نيكميمتلا ضعب دنع كلذو

 .«سمأ يف قىرج امب تررس»

 «.لاعف» نزو ىلع يتلا ءابسألا - ح
 دنع كلذو .© ءارلاب موتخملا ريغ ثنؤملا
 .« ماذح» .« شاقر» :وحن ا صعب

 .(ءانتتن مالعأ) « ماطق»

 ةرورضلل .زوجي أ :تاظوحلم - غ

 مث .فرصلا نم عونمملا فرص .ةيرعشلا

 م رجلا ةلاح يف ةحتفلا لدب ةرسكلاب هرج

 .سيفلا ئرما لوقك

 ٍةزينع ردِخ ردخخلا تلخد موو

 ليسرم كنا تاليرلا كل :تلاقف

 اهردعو «ةزينع» ةملك فرص ثيح

 ,ةيرعشلا ةرورضلا يف زوجي اك .ةرسكلاب

 :رعاشلا

 ةلاح يف نيونتلا نم «سمأ» عنمي نييميمتلا رثكأ (؟)

 الف .ايئاد رسكللا ىلع اهنونبيف نريزاجحلا امأ .رجلاو
 .فرصلا نم عونمملا باب يف اهنولخدي

 ةليبق ملع) هرابو» :وحن .ءارلاب ةموتخملا مالعألا اَمأ (0)

 اهينبي نييميمتلا رثكأف (ينمي دلب ملع) «رافظ».(ةيبرع
 .تالاحلا لك يف رسكلا ىلع

 ءاوس .رسكلا ىلع هلك كلذ نوتبيف نويزاجحلا امأ )١(

 .موتخم ريغ مأ ءارلاب ًاموتخم ًاثنؤم الع «لاعف» ناكأ

 بسانتلل فرصلا نم عونمملا فرص زوجيو (9)

 «السالس»ةءارقك .ةرواجتملا تايلكلا رخآ يف يعاقيإلا

 السالس نيرفاكلل اندَتعا انإ» :ىلاعت هلوق يف نيونتلاب

 .(6 :ناسنإلا) «.. .ًاريعسو ًالالغأو
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 تا ذِإ بئاتكلاب قرازألا بلط

 رودتع ضوتسلا ليتابع يببش
 ةرورضلل «بيبش» ةملك نيونت عنم ثيح

 نم اضوع ةحتفلاب اهرج مث .ةّيرعشلا
 ىلع ةرسكلاب اهرج زوجيو) ةرسكلا
 نم ةعونمت ريغ ةملك يهو .(لصألا

 فرعا
 ةعونمم ءايبنألاو ةكئالملا ءامسأ نإ - ب

 اكلام :الإ ,'”ةمجعلاو ةّيملعلل فرصلا نم

 ًادوهو اعمو اطاضو ادنعو اريكو اركشو
 عونممف «سيلبإ» ام .اثيشو اهنؤولو ًأطولو

 ىلع ةمجعلاو ةيملعلل امإ .فرصلا نم
 هبشو ةيملعلل امإو .لصألا ّيمجعأ هرابتعا

 يأ) «سالبإلا» نم هرابتعا ىلع ةمجعلا
 .(داعبإلا

 نم ا ملعلل ضرع اذإ - ج
 يمس نع دعاودلب ةيرأ ,ريكنتلا ترصلا

 ترزغ 0 :ريكنتلا نيونت هقحلي هاف ,هب

 ,لالد ترو وينو نيوسفلا نم ٍرمعب

 اذإ امأ .«تلباق ٍميهاربإو ديزيو ارو

 .«رمحأ» :وحن ,ةفص نع الوقنم ملعلا ناك

 فرصني ال هنإف ,(مالعأ) «دوسأ» ,«ناحرف»

 .حصفألا ىلع

 فرصلا نم عونممف .(كالم ملع) «ناوضر» امأ )١(
 .ةدايزلاو ةيملعلل

 :قييبسلا وجار زينتا ىف

 نك

 .دئاز ريغ رج فرح ١- :نيهجوب تأت

 ناز رج فرحي ع

 هب فرع ةلئازلا نيع:ةراخلا نمندأ

 .بارعإلا نم هل لح ال .نوكسلا ىلع بم
 :ةيآلا وحن .ريمضلاو رهاظلا مسالا رت

 ةدايزو .(7:بازحألا) «حون نمو كنمو#

 :ةيالا وحن .ءلمعلا نع اهفكت "ل اهدعب «ام»

 اهو .(10 :حون) هاوقرغأ مهتائيطخ امد

 :اهنم .ةريثك ناعم

 وقفنت ىتح» : :ةيالا وحن .ضيعبتلا - ١

 .(1؟ :نارمع لآ) « نوُبحت 7

 َنولَحي» :ةيآلا وحن ,سنجلا نايب -
 :فهكلا) «بهذ ْنِم ٌرواسأ ْنِم اهيف

 3١(.

 :ةيآلا وحن .ةيناكملا ةياغلا ءادتبا - '"

 نم اليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس»
 ١(. :ءارسإلا) «مارحلا دجسملا

 :وحن .ةينامزلا ةياغلا ءادتبا - ؛

 كتببحأ»

 متيضَرأ» :ةيآلا وحن .لدبلا - 6

 .(58 :ةبوتلا) «ةرخآلا نِم ايندلا ٍةايحلاب

 .«(هيف كتدهاش ا كرا خف
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 مس نم

 يدون اذإ» :ةيآلا وحن .ةّيفرظلا - ١
 .(4 :ةعمجلا) «ةعمجلا موي نم ةالصلل

 مهتائيطخ اممظ :ةيآلا وحن .ليلعتلا -
. 

 .(16 :حون) 0

 نيع نم يلإ رظن» :وحن : ,ةناعتسالا -

 .نيعب :يأ «أررش حدقت

 نم اذه .نيأ» :وحن .ليضفتلا -

 .«؟ كاذ

 «نم» يتأت :ةدئازلا ةراجلا نم - ب

 نفت اهتنسو .ةزكن هيلو اذإ ًادئاز خفر
 :عم كلذو ,ماهفتسا وأ يجن وأ

 قلاخ نم له :ةيآلا وحن .أدتبملا - ١

 رورجم مسأ :«يتلاخ») ١) :رطاف) « هللا ٌريغ

 .(أدتبم هنأ ىلع الحم عوفرم .ًأظفل
 نم انءاج امه :ةيآلا وحن .لعافلا - ؟

 رورجي مسا :«ريشب») 0 :ةدئاملا) «ريشب

 .(«ءاجر» لعاف هنأ ىلع الحم عوفرم ٠ .اظفل

 نم ىرت له» :وحن .هب لوعفملا - “

 اظفل رورجي مسأ :« عاد») «؟كتأفاكمل عاد

 :ةفودتعلا ايلا لع: ةردقلا :ةرشكلاب

 ..(هب لوعفم هنأ ىلع الحم بوصنم

 امه :ةيآلا وحن ,قلطملا لوعفملا -

 3 :ماعنألا) 4 ٍءيش نم باتكلا يف انطرف

 ىلع الم بوصنم ءاظنل رورجب مسا :«ءيش»)

 .(قلطم لوعفم هنأ
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 :مث نم

 «مث»و .ةراجلا «نم» نم فلؤم بيكرت

 .رجلا فرحب رج لح يف ةينبملا .ةيفرظلا

 مث :عجار

 ْْ و

 :هللأ نم

 .هللا نميا :رظنا .«هللا نميا» يف ةغل

 :نم
 .ةيطرش ١- :هجوأ ةسمخب يتأت
 ةركن -6 .ةلوصوم -'' .ةيماهفتسا -

 .ةدئاز -0 .ةفوصوم

 مزاج طرش مسأ :ةيطرشلا نم 1

 يف نانوكي وأ ءاههمزجيف نيلعف ىلإ جاتحي)
 ىلع ينبم .نييضام اناك نإ هب مزج لح

 :لح يف نوكسلا
 لعف ناك .اذإ كلذو .أدتبم مفر - ١

 قح ٌبحاص نكي نما هوختا» ءاصقان طرشلا

 نم» :وحن ال وأ 18 نع لزانتي هل

 دخل لوقف ووتلا ًايدعتم ذأ لات رض

 هذه يف «نم» ربخو .«هب 0 رع لمعي. نم»)

 انهن وأ ..ةيارخ وأ :ظوشلا :لثف# ةلفس ةلاثملا

 .(انرظنب لوألا وه اذهو) 5

 ناك اذإ كلذو ءهب لوعفم بصن - ؟

 وحن .هتالوعفم فوتسي مل دعتم لعف اهدعب
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 - .«ةتفاكأ قاكت نم»
 تقبشس اذإ كلذو رجلا فرحب رج ١

 .«ملسأ 1 نم ىلع» :وحن ع فرحب
 تقي" اذإ كلذو: هيلا: فاطم ري

 ٌباتك» :وحن ,فيرعت ىلإ جاتحي ةركن مساب
 .«أرقأ أرقت نم

 ماهفتسا مسا :ةيماهفتسالا نم ب

 ىلع ّقبم "لقاعلا نع هب مهفتسب)
 :لحم يف نوكسلا

 اهدعب ًءاج اذإ كلذو ءادتبم عفر - ١

 ٌدعتم لعف وأ ,«؟كحض ْنم» :وحن .مزال لعف
 مسا وأ ,«؟كافاك نم» :وحن .هلوعفم قوتسأ

 : ,(هنع مهفتسملا وه)

 وأ 510 وه ْنَم» :وحن ,ةيمسا ةلمح

 نم» :وحن .(رورجيو راج وأ فرظ) ةلمج هبش

 ءاصقان العف وأ ,«؟بعلملا يف نمادو «؟كدنع

 :هكحطي ناك نم» :وحن

 7 ,«؟مداقلا نم» :وحن

 3 اذإ كلذو .هب لوعفما بصن - ؟

 وحن .هلوعفم ا 1 ليت لعف اهدعب

 .«؟قداصت نم»و تع نم»

 قيس اذإ :كلذو را فرك روعبا#

 .«؟كتيب ءانب ىلع تنعتسا نمي» :وحن .هب

 ْنْمه :وحن .يراكنإلا يفنلل ماهفتسالا نوكي دقو )١(
 نأ دمحأ عيطسب ال :ىنعب «؟تيملا يحي نأ ٌميطتسي

 الإ بونذلا ٌرفغي نمو» :ةيآلا وحنو .تيملا يحي
 لإ بونذلا رفغي ال :ىنعب ١16( :نارمع لآ)«؟هللا
 .هلأ
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 مسا اهقبس اذإ كلذو ,ةفاضإلاب رج - ؛
 نم باتك» :وحن .فيرعت ىلإ جاتحي ةركن

 .«َتأرق
 لوصوم مسا :ةلوصوملا نم - ج

 بم .هتلزنم لّزُن امل وأ لقاعلل .يذلا :ىنعب
 رج وأ بصن وأ عفر لح يف نوكسلا ىلع
 ةلص اهدعب ةلمجلاو :ةملدجلا يف هعقوم بسح
 000 َتمركأ» :وحن .بارعإلا نم اه لح ال .اه
 وحنو .(هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 يف ْنَم هل دُْجْسَي هللا نأ َرَث ملأ» :ةيآلا
 85 خللا) « ضرألا يف ْنَمو تاومشسلا
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :«نم»)
 .(لعاف عفر لح

 يتأت :ةفوصوملا ةركنلا نم -
 :طرشب

 نم تأفاك» :وحن .درفب فصوت نأ - ١
 نوكسلا ىلع ةّينبم ةركن :«ُْنَم») «كب ًابجعم
 تعن :«ابهشمو .هب لوعفم بصن لح يف

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «نُم»

 هك ند هم اديس نأ كا
 :رعاشلا لوق وحن .ةركنلا الإ قبست

 لحم ف نوكسلا ىلع ةيئيق ةركن :«نم»)

 :ارملا ترحيب رج

 امال



 اذ ْنَم

 يف وه نم معن» :وحن ,«معن» دعب ل *

 سلا

 .«أن ريغ

 :اذ ْنَم

 :يتأت

 ةملك اهرابتعا ىلع .,ماهفتسا مسا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم .لقاعلل .ةدحاو

 يف هعقوم بسح ءرج وأ.بصن وأ عفر

 وحن .(ةيماهفتسالا «ٌْنَم» :رظنا) .ةلمجلا

 الإ هدنع عفشي يذلا اذ ْنَمظ :ةيآلا
 يف اهبتكي نم مهنمو ١00( :ةرقبلا) «هنذإب

 .اذْنم :ةلوصوم ةلاحلا هذه

 ةيماهفتسالا «ٌنَم» نم بكرم ظفل - ؟

 رئاج مسا اهيلي يتلا ةيراشإلا «اذ» و

 مسا :«نم») «؟لجرلا اذ نَم» :وحن .فذحلا

 ري عقر لح يف .نوكسلا لع قبب ماهتتسا

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مس

 لدب :ةلسلاو .رخؤم أدتبم عفر لحم يف

 بارعإ زوجيو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم
. .2 

 .(اربخ «اذ»و ادتبم «نم»

 ١ :«أذ» .مدقم

 ,ةيماهفتسالا «نم» نم جر ظفل - "”

 نم» :وحن .لعف اهيلي يتلا ةيلوصوملا «اذ»و

 ىلع ينبم ماهفتسا مسا :«نم»د) «؟كحض اذ

 مسا :«اذ» .مدقم ربخ عفر لح يف نوكسلا

 ًادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ّنبم لوصوم

 ىلع ينبم .ضام لعف :«كحض» 5-7
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .رهاظلا حتفلا
 اهل لحن ال «كحض» ةلمجو .وه :ريدقت ازاوج

 زوجيو .لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا نم
 .(اربخ «اذ»و .ًادتبم«ٌْنَم» بارعإ

 :ىدانملا

 :عجار .ءادنلا فرحأ دحأب بطاخملا وه

 .ءادنلا

 .حومجلا ىهتنم ْغيِص :رظنا

- 

- 0-4 

 :حنم

 اهلصأ سيل نيلوعفم بصني روما لعن

 .«ةزئاج ًاديز تحنم» :وحن .اريخي أدتبم

 .اهماكحأ اهلف .«ىطعأ» رظناو

 :بودنملا

 00 وأ يق هيلع عجفتملا مسالا وه

 :كلوق يف :نانكعو ةملك وحن .هنم عجوتمل وأ

 .«ىسأر اود ىف «ىسأر» ةملكو «ن نامثع | 0,
 6 قا يس لن و
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 .ةبدنلا :عجار

0 .60/ُ 

 :دنم

 رظنا .اهبارعإو اههجوأو «ُذُم» ماكحأ ال

 .اهناكم «ذنم» ةملك اهتلثمأ يف ًاعضاو ل

6 
- 

 :اذنم

 .(؟١اذ نم :رظنا

 :بوسنملا
 هتقحل يذلا مسالا ءفرّصلا ملع يف .وه

 .«ّيبلاط .ٌيرصم .يتوريب» :وحن .ةبسنلا ءاي
 .بسنلا :عجار

 :هيلإ بوسنملا
 هقحلت يذلاو .ءايلا نم درجملا مسالا وه

 ةملك وحن .هيلإ بسنلا ةدافإل ةددشملا ءايلا

 نم «بلاط» ةملكو .«يرصم» نم «رصم»
 .بسنلا :عجار .«ّيبلاط»

 :فرصنملا

 رسكلا لبقي ام .ءاسألا نم .وه

 عونمملا وأ فرصنملا ريغ هلباقيو .نيونتلاو

 ضياخلا عزن ىلع بوصنملا
 .فرصلا نم عونمملا :رظنا .فرصلا نم

 :بوصنملا

 ,برعملا لعفلا وأ .برعملا مسالا وه

 .بصنلا :رظنا .بصتلا هباصأ يذلا

 - صاصتخالا ىلع بوصمنملا

 - لاغتشالا ىلع بوصخنملا

 بوصنملا - ءارغإلا ىلع بوصنملا
 :ريذحتلا ىلع

 ,صاصتخالا :ىلاوتلا ىلع رظنا
 .ريذحتلا .ءارغإلا .لاغتشالا

 :ضفاخلا عزن ىلع بوصنملا
 يدعتملا لعفلا دعب رجلا فرح طقسي دق

 رورجملا مسالا بصنيو .رجلا فرح ةطساوب

 هموق ىسوم راتخاو# :ةيآلا هنمو .هدعب

 57 :ىأ ١66(., :فارعألا) «ًالجر نيعبس

 :رعاشلا لوق هنمو .هموق

 اوجوعت و راجيا نورك
 ارش اذإ زج .تكتجالتك
 رورجملا َبصْنَ ,رايدلاب نورت :لصألاو

 :برعلا لوق هنمو .رجلا فرح طوقس دغب
2 

 يأ .«ماشلا تق يدك تاه وكف
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 .«ماشلا ىلإ ٌتبهذ»و .«ةكم ىلإ ٌتهجوت
 هيف رصتقي يسايق ريغ ّيعامس انه بصنلاو
 زوجي الف .برعلا نع ةدراولا ةلثمألا ىلع

 ,ةتسرتلملا نورقو لو قاحسلا تعتز لكن

 طوقسو .انه سايقلا ريم ةاحنلا ضعبو

 لبق يوسللا نما اذا : ساس لا فرح
 هنمو .«يكو .نأ 30 :ةيردصملا فرخألا
 لآ) «وه الإ هَلِإ ال هنأ ُهّللا دهش# :ةيآلا

 زجي مل سبللا نَمْوُي مل نإف .(18 :نارمع
 نأ تبغر» :وحن زوجي الف .ناجلا فذح

 لعفلا يف بغرت تنك نإ مهفُي ال هنأل «َلمْف

 .زوجيف ماهبإلا تدصق اذإ امأ .هنع مأ

 ٠١(. )رجلا :رظناو

- 

- - 

 :عنم
 اهلصأ سيل نيلوعفم بصني ضام لعف

 :بلاظ يأ نب لع :لوق وحن .ًاربخو ادتبن
 سانلا ُمكاحلا عنم» :وحنو .«فضنلا مكعنم»
 :رظنا) .«ىطعأ» ماكحأ اه .«لوجتلا

 يناثلا اهوعفم ىلإ ىّدعتت دقو. .(ىطعأ

 ًانالف بيبطلا عنما» :وحن ,«نما» رخا :فرخب

 .«اذكو اذك نم

 :توعنملا

 :لصفنملا
 .«ريمضلا» يف «لصفنملا ريمضلا» عجار

 :ّىفنملا

 .يفنلا :رظنا .يفنلا هيلع عقو ام وه

 :ةعطقنملا
 .«مأ» يف «ةعطقنملا مأ» :عجار

 :صوقتملا
 ءاي هرخآ برعم مسا وه :هفيرعت - ١

 :وحن .اهلبق ام روسكم ةددشم ريغ ةتبا

 .«يعارلا ,يداولا»

 صوقنملا مسالا درجت اذإ :همكح - "

 خو أظفل هؤاي فزت .ةفاضإلاو «لأ» نم

 رف :وحن ءرجلاو عفرلا يتلاح ف كلذو

 .تبئثتف بصنلا ةلاح ف امأ .« « ماحمب . ضاق

 .ةينثتلا دنع كلذكو ؛«أيداو ٌتدهاش» :وحن

 وحن ؛«لأ» عم وأ ؛«نايضاق ءاج :وحن

 وحن .ةفاضإلا دنع وا ؛«يماحملا رضح»

 .«ةمكحملا يضاق رضح»

 عمج :رظنا :املاس ركذم عمج هعمج - *

 .(7)ملاسلا ركذملا

5 



 :لوقنملا

 .(9) «ملعلا» يف «لوقنملا ملعلا» :رظنا

 )١(. «لعفلا مسا» يف لوقنملا لعفلا مساو

 :نونملا

 وحن .نيونتلا هلخد يذلا مسالا وه

 ٌتأف اك» :كلوق يف «أدهتحي»و «أبلاط» ةملك

 :نارمأ نيونتلا ليزُي يذلاو .«أدهتحي ًابلاط
 قلطي ام وهو .لعفلل مسالا هبش - ١

 عونمملا :عجار .فرصلا نم عونمملا هيلع

 .فرصلا نم

 رابخإلا ال «نبا» ظفلب مَلَعلا فصو - ؟

 .«عاجش لطب دايز نب قراط» :وحن هب

 .نيونتلاو «نبا» عجار

6 

 :هدم

 هيف َتنأ ال ففكنا :ىنعمب رمأ لعف مسا
 (ءيش لك نع ففكنا هانعم ناك هتنون اذإو)

 هيف رتتسم ريمض هلعافو ,نوكسلا ىلع ينبم

 :نطاغلا تتيح ةزيدقت انوه

 ” ىو

 :الهم

 برعُيو .هلعفب ظفلتلا لدب يتأي ردصم
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم ًاقلطم الوعفم

 ىقثملاو درفملاو ثْنؤملاو ركذملا هيف يوتسيو
 .عمجلاو

 : مهم
 يف نوكسلا ىلع ينبم .مزاج طرش مسا

 لح
 هدعب ىأ اذإ كلذو .2')أدتبم عفر - ١

 ليت نلف وُ اهص يس ال لف
 امههم» :وحن .هلوعفم ىفوتسا ٌدعتم لعف وأ

 .«رهظت كبويع فخم

 ءاج اذإ كلذو .هب لوعفم بصن - ؟

 وحن .هلوعفم فوتسي مل ٌدعتم لعف هدعب
 .«هنع لأست لعفت امهم»

 ىأ اذإ كلذو ,قلطم لوعفم بصن - '"
 امهم» :وحن .هسفن ظفللا نم نالعف هدعب
 ها رك ه0.

 .«بهذأ بهذت

 :لمُمملا

 وأ ؛لمعلا نع لظطاعلا .وحنلا يف
 527 :كلوق يف «نإووحت :ةنع فونكلا

 «ام» لوخدل لست مل ثيح .«ديفم لمعلا
 :كلوق يف «لاط» لعفلا وحنو .اهيلع ةفاكلا

 طرشلا وأ .هباوج وأ .طرشلا لعف هربخ نوكي )١(

 .اعم باوجلاو

1١ 



 زومهملا

 ذخأي ملف .لمُعُي مل ثيح «كترز املاط»
 :عجار .هيلع ةفاكلا «ام» لوخدل العاف
 .لماعلا

 ىلع دابتعالا فعضي يذلا فرحلا ةفص

 0 0-20 ل 6 حج «.ث تن : يه ا

 .ديزملا مسالاو .دّرجملا مسالا :يف اهرظنا

 :لاعفألا نيزاوُم

 لصفلاو .ٌيثالثلا لعفلا :يف اهرظنا

 .ّعابرلا

 :ةعضاوملا
 .حالطصالا :عجار .حالطصالا :يه

 :بجوملا

 .ّيِفنملا ريغ تبثملا وه بجوملا مالكلا

 تبثملاو .يفن فرك دفن مبا اهدنا ,ليقو

 بجوم «ديز عجن ملا ”ثدحو عوام

 مدعل بجوم «أدغ ديز ٌحجني»و ةاكبنمو

 اذكهو .دعب هعوقو مدعل أتبثم سيلو .يفنلا

 نأ ىلإ مهضعب بهذي
 .ايينم يوتا لك نيملو

 ا :عجار .«عستما» بارعإ برعي

 :فوصوملا

 ةلّبقتم تاذ ىلع لدي يذلا مسالا وه

 وه وأ .ناويح .ةرجش ءلَجَر :وحن .تافصلل

 :كلوق يف «الفط» وحن ءفصُو يذلا مسالا
 .«اليمج لفط ٌتدهاش»

 و

 بجوم تبثم لك

 .لوصوملا مسالا :رظنا

 :يفرحلا لوصوملا
 مو نص اهتللع مم ّلْوأ فرخ لك وه

 فورحلا يه هفورحو .دئاع ىلإ جتحي

 .ةيردصملا :رظنا .ةيردصملا

 :مَسَقلل ةَنْطوُملا
 طرش ةادأ ىلع ةلخادلا مالل فصو

17 



 مسق ىلع بم اهدعب. باوجلا نأب ناذيإلل
 :ةيالا يف ماللا وحن .طرتلا لع ال اهلبق

 «ٍمهعم نوجد ل اوهرتخا نئل»
 ٌئطوَب اهنأل كلذب تيّمُس دقو .(١؟:رشحلا)

 .مسقلل باوجلا

 :دلوملا
 لخد يذلا ظفللا ةفص .ةغللا يف .وه -

 دعب يأ .جاجتحالا رصع دعب ةيب رعلا ةغللا

 برع ىلإ ةبسنلاب ةرجهلل ةيناثلا ةثلا فصتنم
 برع ىلإ ةبسنلاب ةعبارلا ةئملا رخآو ءراصمألا
 . جاجتحالا : عجار : يداوبلا

 م0

 م ©

 .كديب :عجار .(ديب» يف ةغل

 :لاعفألاو ءامسألا نازيم
 .ديزملا مسالاو .درجملا مسالا يف هرظنا

 .ّيعابرلا لعفلاو .ّيثالثلا لعفلاو

 :يفرصلا نازيملا
 لاوحأ ةفرعمل ءالعلا هعضو سايقم وه

 ةثالث نم ًانوكم هولعج دقو .ةملكلا ةينب

 يفرصلا نازيملا

 ءافلا اولعجو .ءل ع ف :يه .لوصأ فرحأ
 ,ةملكلا نم ليصألا لوألا فرحلا لباقت

 ء.اهنم يناثلا ليصألا فرحلا لباقت نيعلاو

 نأ ىلع .ثلاثلا ليصألا فرحلا لباقت مالل'و

 تاكرح عم ةلئامم نازيملا تاكرح نوكت
 :وه «سرد» نزو :لوقتف ,ةنوزوملا ةملكلا

 :«حمر»و ٠ ,لعف :وه .«حرف» نزوو لف

 رف
 ةثالث ىلع ديزت ةملكلا تناك اذإو

 وأ ةيلصأ ةدايزلا هذه نوكت نأ اًمإف .فرحأ

 :يلاتلاك اهنزن اننإف .ةيلصأ ريغ
 وأ ِّلصأ فرح اهيف ديزملا ةملكلا أ

 نكمي ال يتلا ةملكلا يهو -ناّيلصأ نافرح
 دقفت نأ نود اهنم دئازلا فرحلا فذح
 رخآ يف ةدحاو مال ةدايزب اهنزن -اهانعم

 نيمالو ,ةيعابر ةملكلا تناك نإ نازيملا
 نزو :لوقنف .ةيسامحخ تناك اذإ هرخآ

 ,لّلعِف :وه «مهرد» نزوو َللَعَف :وه «َنأَمَط»
 ةدايزلا تناك اذإ اَمأ .للعَف :«رفئصَع»و

 ةملكلا فورح نم فرح ريركت نع ةجتان
 نازيملا يف هلباقي ام رّركن اننإف .ةّيلصألا
 نإ لوقنف .يفْرصلا
 .«لعف»

 رثكأ وأ فرح اهيف ديزملا ةملكلا - ب
 فذحن نأ عيطتسن يتلا يهو -ّلصأ ريغ

 نزن -ىنعم اه ىقبيو اهنم دئازلا فرحلا

 ٌ ماه
 :وه الثم «نسح» نزو
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 ّيميملا

 نازيملا ىف اهلباقي امب لوصألا فورحلا

 يه اك .ةدئازلا فورحلا ركذن مث : .فرصلا
 ,«لعاف» ري «هباج» نزوف .ةملكلا ف

 :«ملعت»و .لعتفا :«حتتفا»و لينا 0

 .لقفتسا :«ملعتسا»و لفت

 ةملكلا نم فذح اذإ - ١ :تاظحالم

 نازيملا نم فذحت كنإف ءاهفورح ضعب
 نزوف .فوذحملا فرحلا لباقي ام قرصلا

 , عفا :« مرا»و ,لف :«عب» و ,لف :وه «لق»

 . ع :(«ىقو» نم رمألا) «يق»و ءُمفا :«ٌحدا»و

 اننإف .لادبإ ةملكلا يف لصح اذإ - ؟

 فرحلا ةداعإب يأ ءاهلصأ بسح اهنزن

 ةرمك ذذازوز «ريطصضا» نزوف .يلصألا

 ندا: :لصألا نأل هلتسفا» وه هركذاذيو
 .«اعد»و ,«عاب»و لا نزوو .ٌركتذا

 ,عيب ,لوق :اهلصأ نأل ,لعف :وه «ىكبد»و

 كيو دوغَد
 .يناكم بلق ةملكلا يف لصح اذإ - "

 ابلق ّقرصلا نازيملا فورح بلقن اننإف
 ,ةنوزوملا ةملكلا يف لصاحلا بلقلل ًايزاوُم
 ,لِفَع :-سئي :بولقم يهو ىسيأ» نزوف

 :وه -دحاو :بولقم -«يداح» نزوو

 :فلاغ
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 نونلا باب

 :(نونلا) ن

 .ديكوتلا نون - ١ :هجوأ ةعبسب يتأت

 - ع .ةياقولا نون - ” .ةوسنلا نون - "

 نون ت4: ندمخلا نويت ت6 قتلا نوت
 .عراضملا لعفلا نون - / .ةسمخلا لاعفألا

 :ديكوتلا نون - أ
 ةفيفخ وأ ,ةحوتفمو ةفعضم ةليقث نوكت

 امل لحم ال نافرح امهو .نوكسلا اهتكرح
 ,رمألاو عراضملا ىلع نالخدي .بارعإلا نم

 :ةيآلا يف اعمتجا دقو ,حتفلا ىلع اههتاينبيف

 تيلقف .:نيوكيلو.:لصألاو (*8 :قسوي)
 ماللا :«ّنْئَجْسُيل») .فقولا دنع افلأ نونلا
 هل لح ال .حتفلا ىلع ينبم فرح .رمألا مال

 عراضم لعف :«ْننَجْسي» .بارعإلا نم
 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ّيبم لوهجملل

 رتتسم ريمض لعافلا بئانو ,ةليقثلا ديكوتلا
 ديكوت فرح نونلاو .وه :هريدقت راو هيف

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ّيبم

 556م

 ىلع ينبم .فطع فرح واولا :«انوكُيلو»

 مال ماللاو .بارعإلا نم هل لح ال متفلا
 نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم فرح .رمألا
 .صقان عراضم لعف :«انوكي» .بارعإلا

 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ّقبم

 ازاوج هيف رتتسم ريمض همساو .ةفيفخلا

 فرح ًافلأ ةبلقنملا نونلاو .وه :هريدقت

 نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم .ديكوت

 :هريدقت .فوذحم «نوكي» ربخو .بارعإلا

 «ندهتجا ندهتجا» دردحلا ب( دووم

 حتفلا ىلع بم رمأ لعف :«ندهتجا»)
 رتاتسم ريمض هلعافو .ديكوتلا نونب هلاصتال

 .(تنأ :هريدقت ا هيف

 :ةوسنلا نون - ب
 يضاملا ىنبي فرح .ثانإلا نون وأ

 اد وكوب نزكسلا ىلع رمألاو عراضملاو

 :لحب يف عتفلا ىلع
 ,مولعم لعفب تلصتا اذإ لعاف عفر - ١

 .«تابلاطلا اهتيأ نذهتجا» :وحن



 لعفب تلصتا اذإ .لعاف بئان عفر - ؟

 .«نئفوك تاحجانلا» :وحن .ءلوهجملل ّيبم
 لصتا اذإ ءصقانلا لعفلا مسا عفر - 5

 نك :تانيلاطتلاو وح «لفقلا اذه. ةننب
 .«تادهتحب نرصف تاالوسك

 :ةياقولا نون - َج

 نم هل لحم ال رسكلا ىلع يبم فرح
 ملكتملا ءاي لبق ٍقأي .هل لمع الو .بارعإلا

 ودنا قيال وفقت يعصتا ل لأ تيرعت يتلا

 مسا بصن لحم يف وأ .«يقيدص قمركأ»

 عفادأ يننإ» :وحن ."”لعفلاب هّيشملا فرحلا

 :وحن ءٌرجلا فرحب ٌرج لحم يف وأ ««ينطو نع
 .«ينم برتقا»

 :ىنثملا نون - د

 دعب يتأتو رع ال ةروسكم نون يه

 يتلاح يف) ءايلاو (عفرلا ةلاح ين) فلألا

 يفراز» :وحن .(رجلاو بصنلا

 ,ةفاضإلا دنع نونلا هذه فذحتو «نيملعم

 .«فصلا انعم ف :وحن

 :ملاسلا ركذملا عمج نون - ه

 دعب يتأتو :عيرعت از ةنسونفم زول : ىف

 يباع يف) ءايلاو (عفرلا ةلاح يف) واولا
 نوسلملا اناكزي هرعت ء(رجلاو بصنلا
 دنع نونلا هذه تنكر .«نيدهتجملا

 .«ةسردملا قلعت ءاج» :وحن .ةفاضإلا

 عك نابلاط

 .«لعل» عم لقيو «تيل» عم اهدورو رثكي )١(

 :ةسمخلا لاعفألا نون -

 دال نكت ءننرعت ال ةخيوتقم: نوت يك
 ,نونلا توبثب غفرت يتلا ةسمخلا لاعفألا عفر

 دونجلا» :وحن .اهفذحب ءزنجو كفر

 نع اوناوتي نلو ,نطولا نع نوعفادي

 .«هليبس يف داهشتسالا

 :(عراضم فرح) نون -

 نوكي .برعي ال عراضم فرح يه

 .يعابرلا ريغ لعفلا عراضم ف 005

 سوفا :وحن .يعابرلا يف ًامومضمو

 رو و
 .«ملعن ٠ د

 :أن

 عفرلا نيب كرتشم لصتم ريمض

 :لح يف نوكسلا ىلع ّينبم .رجلاو .بصنلاو

 لعفلاب لصتا اذإ كلذو .لعاف عفر - ١
 .«سردلا انسرد» :وحن ,مولعملا يضاملا

 لعفلاب لصتا اذإ .لعاف بئان عفر - ”

 ىلع انئفوك» :وحن .لوهجملل ّقبملا يضاملا
 .«انداهتجا

 .يضاملاب لصتا اذإ هب لوعفم بصن -

 ءانبن مدعيا :قوألا ةلاملا نم ةلاحلا هده رتَو)

 لمعلا لصتا وأ .(نوكسلا ىلع يضاملا
 ءانئفاكي .انأفاك» :وحن .رمألا وأ ؛ ,عراضملا

 .«انئفاك

 فرحب لصتا اذإ ءرجلا فرحب ّرج - ؛



 .«انب ٌديز رَم» :وحن رجلا

 .مساب لصتا اذإ ,ةفاضإلاب رج - ©

 .«انملعم ٌضح» :وحن
 لصتا اذإ .صقانلا لعفلا مسا عفر - 7

 .«نيرفاسم انك» :وحن .لعفلا اذهب

 ةهبشملا فرحألا مسا بصن - |

 5 ا
 :ةيآلا ءرجلاو .بصنلاو .عفرلا :اهاوحأ

 .«ناميإلل يداني اًيدانم انْعِمَس اننإ انبر»
 ,ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم :«انير»)

 ىلع ينبم لصتم ريمض :«ان» .فاضم وهو
 1 :«اتنإ» .هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 ال .حتفلا ىلع ينبم ,بصنو ديكوت فرح

 لصتم ريمض :«ان» .بارعإلا نم هل لح

 .ةنإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :«انعمس»
 ريمض :«ان» .كرحتم عفر ريمضب هلاصتال

 .«نإ» ريخ بصن لحم يف «انعمس» ةلمجو
 نم اهل لحم ال ةّيفانئتسا «انعمس اننإ» ةلمجو
 .(...بارعإلا

 :فرظلا بئان

 .(5)فرظلا :رظنا

 ا

 لعافلا بئان

 :'''لعافلا بئان

 مّدَق عوفرم مسا وه :هفيرعت - ١

 دخت هيلا 3 .ههبش وأ لوهحجي لعف هيلع

 :ة«فيخلا 3

 فذحي :لعافلا فذح بابسأ - ؟
 ةجاح كانه نوكت الف .هب ملعْلل امإ لعافلا
 لهجلل نإ ,«ناسنإلا قلخ» :وحن ؛هركذل
 ,«تيبلا قرس» :وحن «,هنييعت اننكمي الف .هب

 لتق» اوخت :"هنافخا يف ةبغرلل امإو

 .«صللا

 نع بوني :لعافلا نع بوني ام - "
 :ءايشأ ةعبرأ هفذح دعب لعافلا

 .«دهتجملا قوكو وحن ,'')هب لوعفملا -أ

 م يذلا لوعفملا» هريغ نوريثكو هيوبيس هيمسيو )١(
 لضفأ «لعافلا بئان» ىلوألا ةيمستلاو «هلعاف ُمَسْي

 يف هب الوعفم نوكي دق لعافلا بئان نألو .رصخأ اهنأل

 رورجملاو فرظلاو ردصملاك .هب لوعفم ريغ وأ هلصأ
 .ءيجيس ابك رجلا فرحب

 لعافلا فرعت نأك .ماهبإلل اَمإ ةبغرلا هذه نوكتو (1)
 :وحن .لعافلا نم فوخلل اّمإو .هراهظإ ديرت ال كتكلو
 (هنم ًافوخ هركذ درت مو لتاقلا تفرع اذإ) «لجرلا لتف»
 اذإو» :ةيآلا وحن .ةدئاف هركذب قلعتي ال هنأل امإو

 .(5 :ءاسنلا) «ابتم نسحأي اويحف ةيحتب. متبع

 - هريغ نم ىلوأ -دجو اذإ - هب لوعفملا نإ ()
 وس نم هل ابلط ٌدشأ لعفلا نوكل ةباينلاب - دجو اذإ
 هب لوعفملا دوجو عم رجلا فرحب رورجملا بوني دق نكلو

 :رعاشلا لوقك .ردان ليلق كلذو .حيرصلا

 هايبر ل
 س ىده وذ الإ ّيغلا اذ ىفش الو

 ادد لإ



 لعافلا بئان

 .«ذهتجملا ُّملعملا أفاك» :لصألاو
 :ةيآلا وحن .رجلا فرحب رورجملا - ب

 :فارعألا) '”«مه.ديأ يف طقس املو»
 ١14((.

 وحن .صتخملا فّرصتملا فرظلا - ج

 ناقمو ميصا»

 نخل“ «نضتكلا" تاستلا نكدصسلا-جاو

 ةخفن روصلا يف عفن اذإف» ؛ةيآلا
 .(17 :ةقاحلا) .«ةدحاو

 :هماسقأو لعافلا بئان ماكحأ - ؛
 وه ار ماكحأ نم ٍلعاقلل ام لك

 نأو ,عفري نأ بجيف .ًاضيأ لعافلا بئانل

 ناك نإ هلعف سنوي نأو ,دنسملا دعب نوكي

 وه ناك نإو ًادٌحوم هلعف نوكي نأو .ًاثنؤم

 ةنيرقل هلعف فدح زوجيو .ًاعومجي وأ ىنثم

 «ءايلسلا و ده ووت قاتم عا :فرشا ءابلا ةنالعلاب»)
 لعاف بئان هنأ ىلع المع عوفرم ًاظفل ءابلاب رورجم مسا
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «اديس» .«نعيدل

 ينبم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نامز فرظ «هامل» )١(

 رضام لمف «طقس» .ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف
 .«هطقس» ب قلعتم ٌرَج فرح «يف» .ينبم لوهجملل
 ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلاب اظفل رورجي مسا «مهيديأ»

 .«طقس»ل لعاف بئان هنأ ىلع الحم ٍعوفرم ءلقثلل

 ةلمجو .ةفاضإلاب رج لح يف بم لصتم ريمض «مهدو
 نأ انه ةظحالملاب ريدجلاو .ةفاضالاب رج لح يف «طقش»
 هلعف ريكذت مزلي رورو اراج ناك اذإ لعافلا بئان
 وجت انوه ما هناتسلاب لو وع ءاركذم ناكأ هاوس
 ىلع هئيجمل لعفلا ىلع هع دعت زوجي دئنيحو .«ةنيدملاب ٌرم»

 .«رم ةنيدملابهو هرم ناتسبلاب» :وحن .ةلضفلا ةروص
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 ءاضيأ لعافلاك .لعافلا بئانو .هيلع ةلاد
 «تيبلا قرس» :وحن «حيرص :ماسقأ ةثالث

 محيا :وحن ٠ .لوؤمو «ٌتمرك :وحن .ريمضو

 .«مكداهتجا ا :ليوأتلاو «اودهتجت نأ

 ىّدعت اذإ لعافلا نع بئانلا - ©

 :دحاو لوعفم نم رثكأ ىلإ لعفلا

 لوعفم نم رثكأ ىلإ لعفلا ىذدعت اذإ
 لعاقلا :تانف.لوألا :لوفقلا باث :دخاو

 وحن ميدعلا هتبترو (لعافلاب هيبش هنأل

 اديز تيطعأ» :لصألاو .«ارانيد ديز ّيِطعا»

 ا راو

 لاعفأ برعلا نع درو :ةظوحلم 0

 لوهجملل ءانبلل ةمزالم اهنأب رهتشت ةيضام
 نويرعي :كلذلو» :مهلئاب تكا قع :اعاف

 '"”لعاف لان سيلو ءالعاف اهب عوفرملا

 فش دش شهد ٠ ,لزه :اهرهشأ نمو

 مرغأ 37 يع فل رتهتسا ب علوأ ءاذكب

 ,نالف مح ,ءاذكب ف عه ٠ ,عرهأ

 هده عراضمو . ..هئول ٌعقتما ,هيلع ّيمغا

 ,عرهي» :وحن .عامسلا ىلع روصقم لاعفألا
 22ه“ هو

 لاعفألا لامعتساو ...رتهتسي .علوي ءىنعي
 نب اى حيصف ةحهجس مولعملا ةغيصب ةهياعلا

 :ناقنسللا نكتب

 مسالا عفار ريغ ًامزال لوهجملل ّبملا ناك اذإ الإ (1)

 هبشف .(مدن :ىنعب) «عّرستملا دي يف طقس» :وحن .هدعب
 نوكي ال لعافلا نأل .لعافب سيلو .لعاف بئان ةلمجلا
 .ةلمح هبش



 :اردان

 3 م 7

 «اردان ملعملا انروزي» :وحن يف برعت

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم هيف الوعفم

 :خسانلا

 لو .باتكلا لي نم :ةباتكلا يف -
 رصع لبق برعلا دنع ةفورعم ةعابطلا نكت

 .خسنلا ىلع نودمتعي اوناك كلذل .ةضبنلا

 ةلمجلا ىلع لخدت ةملك :وحنلا يف -
 ىنعملا يف اهمكح (ريغُت يأ) خسنتف ةّيمسالا
 ناك :تائف تس خساونلاو .بارعإلاو

 ال .اهتاوخاو داك :اهتاوخاو نإ ءاهتاوخاو

 نظو .ءاهتاوخأو سيل نسجل ةيفانلا
 ا ف الك رظنا :انتازخاو

 اديه ع عضت ةيآ :هقفلا يف -

 ةكرشلا يرش ذا كش اكن

 :ةبصانلا ,بصانلا

 .بصنلا :عجار

 :ةصقانلا ,صقانلا

 .صقانلا لعفلا :عجار

 :كيهان

 كيفاكو كبسح يأ «اذكب كيهان» :لاقي

 هللا نيد يأ «هللا نيدب كيهان» :وحن ءاذكب

 مدقم ربخ :«كيهان»).هريغ بلط نع كيفاك
 وهو .لقثلل ءايلا ىلع ةرّدقملا ةمضلاب عوفرم
 ىلع ىنبم لصتم ريمض فاكلاو .فاضم

 ءابلا :«نيدب» .ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا
 هل لح ال رسكلا ىلع ّيبم دئاز رج فرح

 أظفل رورحي مسا :«نيد» .بارعإلا نم

 وهو. .رسخؤم أقيم. ةنئأ قع. الخ عوفرت
 هيلإ فاضم ةلالجلا ظفل :«هللا»,فاضم

 دبع اذه» :وحنو .(ةرهاظلا ةرسكلاب رورحب

 لاح :«كيهان») «لجر نم كيهان هللا

 كيهان لجر اذه»:وحنو .(ةحتفلاب ةبوصنم
 :«لجر» .عوفرم تعن :«كيهان») «لجر نم

 (زييمتلا ىلع الح بوصنم اظفل رورجي مسا

 .«نم»بو .ءابلاب كيهان ىدعتتو

»©©6© 

 املا

. 0 

٠» 

 لوألا لصأ .ليعافم ةثالث بصني لعف
 أدتبم ثلاثلاو يناثلاو .ريمض وأ رهاظ مسا

 دقو .«أاقداص َربخلا َملعملا ٌتّين» :وحن ,ربخو
 0 دسم اهراخو اهمساو :«نأ» دست

 نأ ملعملا تأَبن» :وحن .ثلاثلاو يناثلا

 0 ْنأ» نه لورا .ردقلا) 4 ضيرتم

 :اهيلوعفم دسم دس بصن لح يف «ضيرم

 .ىرأو .ملعأ :رظناو .(ثلاثلاو يناثلا

 :[ياوخاو
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 نأ» حالطصالا يف وه :هفيرعت - ١
 لدت ةديدج ةملك .رثكأ وأ نيتملك نم عّرقني

 هذه نوكتو .هنم تَعِزتنا ام ىنعم ىلع

 مسب كلوق نم) ةلمسبلاك امسا امإ ةملكلا

 :(هتادمحلا كلوق نم لدمسك الغف وأ :(هنا
 ةطلتخم وأ :(ةاندز هنا نمو اهاك اقره وأ
 نيتلاحلا يف اه لب الو («ام» و«نع» نم) اعك

 ,ةيبرعلا نازوألا قفو يرجت نأ نم نييلوألا

 نم نازوألا هذه هل عضخت امل عضخت نأ نمو

 :قيراضت

 اوثحب نيذلا در :هقرطو هعاونأ - ب
 :ةعبرأ ىلإ هعاونأ تحنلا

 ائيغ بسنت نأ وهو ّييسنلا تحنلا ١-

 ّيمشبع :وحن نيمسأ لإ دفرا اهضرا

 ءيلميتو يىسقرمو ىسقبَعَوي

 يف .يزخربطو ميجهلبو .ربنعلبو كراج

 دبع .رادلا دبع ءسمش دبع ىلإ ةبسنلا

 ,ثراحلا ينب .هللا ميت .سيقلا ىرما .سيقلا

 .مزراوخو ناتسربطو :ميجطلا ينب ٠ ,رينعلا ينب :

 طبترا اذإ . ..سقبعتو لجرلا مشيعت :وحنو

 راوجب وأ ٍفلحب .::نينيق ةيفناوأ سمش ديعب

 .ءالوب وأ

 نم تحني ام وهو ٌّيلعفلا تحنلا - ؟
 ادييدخحو :ءانهقرطتتم لع ”ةلآلو ةليحلا

 لمس لوألا ةلاحلا ةلثمأ نمو .اهنومضمل

 لممَسو لّبْسَحو (قلوح وأ) لقوحو لدمسو

 أبأبو َقَبَلَطو (للُع وأ) لليهو ٌرعمدو لعيَحو
 .هلا مسب :يلاوتلا ىلع لاق اذإ .دفعجو

 .هتاب الإ ةوق الو لوح الو .هل دمحلاو

 ىلع ّىحو .مكيلع مالسلاو .هللا انبسحو
 .كزع هلل مادأو .حالفلا ىلع يح ةالصلا

 يبأبو .كءاقب هللا لاطأو .هللا الإ ْدَلِإ الو
 ةلاحلا ةلثمأ نمو .كءادف ٌتلعُجو .تنأ
 لك نأ ظحاليو..راثأو ثعب يأ رثعب :ةيناثلا

 .ةدرحم ةيعابر تحنلا- نم عونلا اذه لاعفأ
 نم تحنت نأ وفو :يمسالا تلا <75

 .دمجو دلج 0 :دوملج وحن ٠ ءأبسا تينملك

 .(دربلا بح يأ) رقو بقعا نم رم

 .ةلعو ىبقُع نم "'7ليباقعو
 تعتت نأ وهو :ئفصولا تحنلا - 4

 وأ اهانعب ةفص ىلع لدت ةملك نيتملك نم
 لجرلل) «رطبض» :وحن ىنعملا اذه نم دشأب

 «قلصهص»و (")«ربضو طبض» نم (ديدشلا

 ريدجلاو ."9'«قلصلا»و ليهصلا» نم

 .اه درفم الو دسجلا يف ةلعلا اياقب )١(

 تلصتا ينعي «هربض»و .مزحلاب هظفح اذإ ءيثلا طبض )١(

 ماظعلا لصتملا ىوقلا وه رطبضلاف .همحل زنتكاو هماظع

 .محللا زنتكملاو

 ليهصلا نم ذوخأم وهو توصلا داحلا :قلصهصلا (17)

 .ديدشلا توصلا وهو قلصلاو .ناصحلا توص وهو
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 نم لو وهو .سراف نبا نأ انه ةظحالملاب

 .هتركف هتوهتسا دق .تحنلا موهفمب عسوت

 ةثالث ىلع ةدئازلا تاملكلا رثكأ نأ معزف

 .نييثالث نيظفل نم توحنم .فرحأ

 نم نيريخألا نيعونلا ةلثمأ نأ ظحاليو
 نم ةيناثلا ةلاحلا ةلثمأو .تحنلا عاونأ

 فلكتلا نم ريثكلا اهيف .يناثلا عونلا

 سراف نبا تاركتبم نم يهو فلا

 نأ ظحالي ابك ,عقاولاو ةقيقحلا نع ةديعبلا
 ىذدعتت ال ةدودحم نيلوألا نيعونلا ةلثمأ

 ةتوحنملا تاملكلا دجن اهنيب ءاذع تارثعلا
 -ةيدنملا تاغللا يف ًايوق ًاعويش ةعئاش

 ام نإ ىتح ءاهنم ةثيدحلا ةصاخبو .ةيبوروألا

 لصأ ىلإ تاغللا هذه تادرفم نم عجري

 ىلإ اهنم عجري ام ىلإ ةبسنلاب ليلقل دحاو

 .لوصا ةدع وا نيلصا

 نيثحابلا ضعب اتعفد ناتظحالملا ناتاه

 .«تحنلل ةلباق ريغ ةيبرعلا» نأب لوقلا ىلإ
 ةضاخيو .ةّيبنجألا تاغللا نأ عقاولاو

 ةّيلباق رثكأ .ةّينيتاللا ةغللا نم ةردحتملا

 رثكأ يف هنأو .ةّيبرعلا ةغللا نم تحنلل

 نم ةملك تحن ةيبرعلا يف ليحتسي .نايحألا

 ريغ انتغل نأ ينعي ال اذه نكلو .نيتملك
 راكنإ عيطتسي ال ادحأ نإف ,تحنلل ةلباق
 نأ لإ اويهذ نيذلاو هايف ةتوستملا :تارلكلا
 تقفو اهنأ اوفرتعا .تحنلا لبقت ال ةيبرعلا

 تخنلا

 +رب) يئامرب :وحن ,تاملكلا ضعب تحن يف

 .(حور +ةدام) ةيحردم وأ ّيحردمو (ءام

 ةثدحتسملا ةتوحنملا تايلكلا نأ ةقيقحلاو

 .(نامز +ناكم) ينامزكم :اهنمو .ةريثك

 ىلإ ةبسن) ّيمعرَد .(ناكم +نامز) يناكمز
 نم جرخي يذلا توصلل) ّيمفنأ .(مولعلا راد

 (خيرات +لبق) خيراتبقو ا مفلاو فنألا

 ىلإ ةجاحلا ترثك دقو .خلإ (مو6طتو(مأئع)

 امدنع ةصاخبو .ثيدحلا رصعلا ىف تحنلا

 عفد امم .ةّيبرعلا ىلإ مولعلا لقنب برعلا أدب

 زيجي رارق رادصإ ىلإ ةيبرعلا ةغللا عمجم

 ةرورضلا هيلإ ءىجلت امدنع» تحنلا

 .«ةيملعلا

 :يلي ام تحنلا قرط مهأو

 ربيغت نود .ىرخألاب ةملكلا قاصلإ - ١

 يئامرب :وحن ,تاكرحلاو فورحلاب ءيش

 .ةّيردأاللاو

 فورحلا نود تاكرحلا ضعب رييغت - "

 .(بطح قش نم) بطحقش :وحن
 ,يه اك نيتملكلا ىدحإ ءاقبإ - "“

 نم) هِزَوْلّسُ» :وحن ىرخألا لازتخاو
 .(نامرلا بح نم) «مربححنو ء(زولو شمشم

 ,نيتملكلا يف واستم لازتخا ثادحإ - غ

 نم نافرح الإ ةتوحنملا ةملكلا-ف لخدي الف

 هرم نهرا نش وبن طاوس اعل
 يف واستم ريغ لازتخا ثادحإ -ه

0 



 نحن

 .(«هللا ناحبس» نم) لَحَبَس :وحن نيتملكلا
 اًمات افذح تايلكلا ضعب فذح - 1

 ,رثأ يأ ةتوحنملا ةملكلا يف كرتت نأ نود

 لليهو (كءاقب هلا لاطأ يأ) قبلط :وحن

 يف «هللا» ةملك نإف .(هقلا الإ هلإ ال :يأ)
 دق .ةيناثلا يف «الإ»و «ال» يتملكو .ىلوألا

 نيتملكلا يف رثأ ٍّيأ اه قبي ملو .ًامات تفذح

 .نيتروكذملا نيتتوحنملا

 نإف .هقرطو تحنلا رمأ نم نكي امهمو

 قرطلا لضفأ وه .ةّيبرعلا يف قاقتشالا
 ناعم ىلع ةلاد ةديدج تاملك نيوكتل
 الإ ؛تحنلا ىلإ أجلن الأ بجي كلذل .ةديدج

 تحنلا نأ كلذ ىلع دز .قاقتشالا انايعأ اذإ

 ةمجرت نوكت ام ًاريثكف .ميلس قوذ ىلإ جاتحي

 حلصأ .نيتيبرع نيتملكب ةيمجعألا ةملكلا

 يوب !ةملك كدت نم فما" لق. :لدأو

 .ىنعملا اهيف قلغتسيو قوذلا اهججمي ةدحاو

 ةملكلا ىلع بجي .تحنلا ىلإ انررطضا نإو

 تمت - نأ :ةلوقم. .نونكت يك .ةئوضنملا
 اهعوضخو .اهفورح ماجسنا اهمهأ طورشب

 .يبرع نزو ىلع اهتغايصو .ةيبرعلا ماكحأل

 :نحن

 وحلا .عمجلا ملكتملل لصفنم عربرتج

 مظعملا درفملل وأ ,«ناعجش ةونخ ني

 نحن» :وحن .هتعامج مساب ملكتملا 0

 هذه بارعإ رظنا .ه«ٌّقحلا ٌبحن ٌباتكلا
 .«صاصتخاالا» يف اهوحنو ةلمجلا

 :وحن
 ىلإ تفيضأ اذإ ناكم فرظ بئان ٌبرعت

 وحن تيجرتل :وحن .ناكم ىلع لدي مسا

 ىلإ تفيضأ اذإ نامز فرظ بئانو «ةسردملا
 وحن كترز» :وحن .نامز ىلع لدي مس

 نامز فرظ بئان :«وحن») «ةرشاعلا ةعاسلا

 لمفلاب قلعتم .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 ايوصتب اقلطم الوعفم نر («كترز»

 :وحن ًاعوفرم نوكي أدتبملا» :وحن يف .ةحتفلاب
 ,ةرسكلاب ًارورحي ابسا برعتو .«ليمج ّوجلا
 ىقتلا :وحن يف ةمات «ناك» نوكت» :وحن يف

 .«قانعلا ناكف نابيبحلا

- 
 :وحنلا 9

 5ذءع) وريغ رايب ددح :هفيرعت - ١

 نفلا وه وحنلا نإ» هلوقب وحنلا ( نهم

 نود ان ةغلب ملكتلاو ةياتكلا دلعي .ىذلا
 دعاوق ةعومجم مسريو 9 هنإ ذإ .أطخ

 ماكحأ بجومب ام ٍةغل يف ةجح نوكت

 ةلوبقم وأ قيرظنم لبق نم ةعوضوم

 ٌيوفغللا ملاعلا امأ .«''لامعتسالاب

 آه 01221212156 :0ا06 ةقنك-زع.م. )١( 2 ,١.185

 نَث



 وحنلا

 (©« 5ةدودن:) ريسوس ود ٌيرسيوسلا

 اهتفصب ةقللا سردي» وحنلا نإ لوقيف
 يلاتلاب لمشيو .ريبعتلا قئارط ةعومجم

 ."7«بيكرتلاو ةينبلا جلاعت يتلا ةمظنألا
 وحنلا اومهف دقف .نيتاللاو نانويلا امأ

 فيرصتب ةلصتملا دعاوقلا ةعومحي هنأب

 عطاقملا كلذ ىلإ ًافاضم لاعفألاو ءابسألا
 لاعفألاو ءامسألا هذه رخاوأ قحلت يتلا

 ,عمجلاو درفملا نيب ريم .بارعإلل تامالعك
 .ءالؤطل ناكو .ةفلتخملا لاعفألا ةنمزأ نيب وأ

 صتخي رخآ ملِع .ملعلا اذه بناج ىلإ
 ركذلاو فّدحلا ثيح نم لمجلا يف رظنلاب

 لابجب لصتي ام كلذ ريغو ريخأتلاو ميدقتلاو
 :نايبلا لع حرتلا هيك امنوعو :تزلسألا

 ىلع مهتغل ءالع قفتي ملف .برعلا امأ
 فيرعت مهنم لكلف ءوحنلل دحاو فيرعت

 ىلإ دوعي فيراعتلا هذه فالتخاو .صاخ

 ,ةيوحنلا دعاوقلا ةرئاد ديدحت يف فالتخالا
 ملعلا اذه ةلص ىلإ

 وحنلاف .ىرخألا ةّيبرعلا ةيفاقثلا عورفلاب

 هذه تناك دقو .ةيبرعلا مولع نم عرف
 ةفللا لمشتو اهنيب ايف ةلخادتم مولعلا

 نايبلاو يناعملاو وحنلاو قاقتشالاو فرصلاو

 لئاسرلاو بطنخلا ءاشنإو ضورعلاو طخلاو

 عجار هرودب ادهو

 )١( 52نوكاننعإ (مانئ15 06 آانمعالا10[5انع 26

 ععومودلا 2. 18ك..,

 ...اهريغو خيراتلاو

 عابتاو برعلا ةاكاحم وه وحنلا نإ» :لئاقلا

 فيلأت نوناق» وه وأ «تاكرحلاب طوبضملا

 .«مالكلا

 نريلهاجلا ءارعشلا مظن اك :هتأشن

 ةفرعم 0 6-0 لئاوألا 0

 2 امب ملع مط 0 ن

 مهتفرعم نأ كلذ .فرصو وحن نم اهب
 .ةقيلسلاو ةرطفلا ىلع ةمئاق تناك مهتغلل

 يجتلا روهظ نأ ىلع نوثحابلا عمجيو

 تشف يلا نحللا رمال لمعف ةدر ناك

 لوضرلا را ماب دنم انيق أدب دق ناك نحللا

 .ّىبنلا مامأ لحجر: :نحل :كقف :نيظي ام .لغ

 دق هنإف مكاخأ اودشرأ» :لوسرلا لاقف

 .«لض

 ٍللؤدلا دولا ابأ نأ ىلع ًاضيأ 10

 وحنلا دعاوق نم ًائيش عضو نم لوأ وه
 عضو يدلا وه دوسألا وبأو .انيديأ نيب يذلا

 .نآرقلا ظافلأ ىلع تاكرحلا

 لاثمأ هذيمالت ءاج دوسألا ىبأ دعبو

 أ نوف ةطسقف هفل

 ني' سقنو: :قرفالا :نوفيفو: :ليفلا ةسيتع

 ىطخ لع اوراسف .ءرمعي نب ىمحضو .مصاع

 ففد



 ءادئلا

 مهذيمالت ىتأ مث .هقيرط اولمكأو ةةؤهحلتم

 ىلع وحنلا جضن ىتح ٠ 0 جهن اوجهنو
 , ليلخلا دي

 .انيلإ لصو ّيوحن باتك لوأ

 :وحنلا يف 'ناتسردم تزرب نأ ثبل امو
 نم لك ناكو .ةيرصب ىرخأو ةيفوك ةدحاو

 اذكهو .وحنلا يف هولدب ىلدي نيتسردملا ءاملع

 ةيسلدنألاو ةيدادغبلا ةسردملا ءالع لعف

 يف بتكي مل هنأب دقتعن اننإ ىتح ,ةّيرصملاو
 ..يبرعلا وحنلا يف بتك ام وحن

 عضاو هيب وييسس هذيملتو دمحأ نب

 :ءادثلا
 فرحلاب لابقإلا بلط وه :هفيرعت - ١

 نوكي دق لابقإلا اذهو .هتوخإو «اي»

 خمسا ,ينب اي» :لثم 7 وأ 'ايقيقح

 .هللا اي» :لثمو .«ةفرعملاو ملعلا لها ةحيصن

 ةوعدلا هيجوت وه وأ .«ريقفلا كدبع رنا

 ام عامسو .ءاغصؤولل ههيبنتو هبطاخملا ىلإ

 .ملكتملا هديري

 ةزمهلا :ةعبس يه :ءادثلا فورح - ؟

 يعادلا بلط بطاخملا يّبلُي نأ وه .ٌيقيقحلا لابقإلا )١(

 .يخأ اي» :لثم .عابسللا وأ ءافصإلا وأ نايتإلا يف
 .«دعتسا

 يعادلا هيف بلطي يذلا وه ٍيزاجملا لابقإلا (1)

 هاي انب َّى هلل اي» :الثم .بطاخملا ةدعاسم

 3 - - 5١
 ,« 0 ايرر 22 !ةذودفملا ةزمهلاو 1 !ةروصقملا

 يذلا و»و ,«””يأد ,«ايهد» ,«الابأو

 فدح حصي :ءادنتلا فرح فذح - *

 2” اًكظفل اند هريغ نود «اي» ءادنلا فرح

 وحن .«اهنأا»و فاضملاو ملعلا لبق كلذو

 ام وأ بيرقلا ءادنل لمعتست «أ» ةروصقملا ةزمهلا ذي

 نعاخلا كلوت لن 507
 للدتلا اذه طفح الهم مِاَفَأ

 يلمجاف يمرص ٍتعمْزأدق تنك نإو

 .«أ» ءادتلا فرحو «مطاف» تيبلا اذه يف ىدانملا

 جاتحي هنأل ديعبلا ءادنل لممتست :«آ» ةدودمملا ةزمهلا (4)

 .ترصلا دم ىلإ

 ةبدنلل لمعتت ابك ءادن لك يف لمعتست :«هأايد(0)

 رعاشلا لرق ّيقيقحلا ءادنلل اهاممتسا نمف .ةثافتسالاو

 : 5 لوسرلا حدمي

 ءاهتنألا ةكيقر يفر قايمك

 ءكلس اهتلّواَط ام ككل اب
 دبع نب رمع يئري رسبرج لوق ةبدشلل اهامعتسا نمو

 ٍ :زيزملا
 هللاتاطبقاق ايظع ارتقا كمت

 ارمع اي هقا رجانم هيف 1-7

 نيرضاحلا بحأ ناك ول ءايدهب ةبدنلا حصت نكت مو
 :هسآلا اذن دعي

 :رعاشلا لوق ةئافتسالل اهابعتسا نمو

 ٍلاعملا لإ قابسرو

 .ديعبلا ءادنل لمعتستو (1)
 .ديعبلاو مئانلاك ههبشي امو ديعبلا ءادنل «يأ»و هايه» (1)

 .ةيدنلل لمعتسن «او» (8)

 .ريدقتلا نود طقف ظفللا يف فذحي (4

 راخفو

 و 3 ر
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 ءادنلا

 (”ه«اذه نع ضرعأ ٌفسوي#» :ةيآلا
 مكل غرفنس» :ةيآلا وحنو ,.(15 :فسوي)

 لوقكو ١”7(. :نمحرلا) ”4نالقثلا امأ

 :لماك ىفطصم يثري ميهاربا ظفاح

 الخلا بالط نيرو :باجشلا نيد
 1 وراد ةسيوملا حولا تنأ ليج

 :«اي» ءادنلا فرح فذح عانتما - ع

 عضاوم يف «اي» ءادنلا فرح فذح عنتمي

 :اهنم ,ةدع

 ايه :ةيآلا وحن ,بودنملا ىدانملا يف - ١

 الإ لوسر نم مهيتأي ام دابعلا ىلع ةرسح

 1 :سي) .#نوئزهتسي هب اوناك

 بز اي» :لثم .ةلالجلا ظفل يف -

 دوصقملا نأل .ديعبلا ىدانملا يف -
 :رعاشلا لوقك .توصلا ةلاطإ

 .«فسوي اي» :ريدقتلا )١(

 .نجلاو سنإلا :نالقثلا .«اهيأ اي» :ريدقتلا (1)
 .بابشلا نيز اي :ريدقتلا (1)

 :لوقتف ةدّدشملا ميملاب «اي» نم ضاعتسي نأ نكميو (4)
 :رعاشلا لوقك .مهللا

 ىرأ نلف ار مهللا كب دي

 ايناث ُهللا كريغ املا نيد

 ميملاب اهنم ضيعتساو «اي» اهنم تفذخ «مهللا» ةملكف

 «اي» اهنم تفذحف .زجعلا يف «هق» ةملك اَمأ .ةدنشملا

 لوقك .هنم ضّوعملاو ضوعملا نيب عمجي دقو .اذوذش

 :زجارلا

 اَنأ ٌتَرَح اما  اظذإ يفإ
 اهللا اي اًرهللا اي :لوقأ

 ٍيتلاف ٍءايلمعلاب ةّيمراداي
 دمألا ٌفلاس اهيلع ٌلاطو ْتّوُفأ

 7 ,ةدوصقملا ريغ ةركلا ءادن يف -
 ءارداق اي»و «..هللا ةئيشمع ًاعناق اي»

 .«يديب

 لوقك .بطاخملا ريمض ءادن يف - ه

 :رعاشلا
 اتنأ ايِرَجبأ زب

 اتعج ماع َتقّلُط يذلا َتنأ

 كمت 9 ,كايإ اي» :لثمو

 وست «ةراسإلا وسأ ىف فدملا اذه لقت

 « مكسفنأ نولتقت ءالؤه متنأ مث :ةيآلا

 خبضأ» 0 7-3 وا يلو (: ةرقبلا)

 "ارك قرطأ» :لثم يفو .«ليل

 ةثالث ىدانملا :ىدانملا ماكحأ - م

 .فاضملاب هّبشمو .فاضمو .درفم :عاونأ

 ناك اذإ - ١ 2'”درفملا ىدانملا مكح

 هناق د: ةدوصقم ةزكلا نأ الع :دوقملا دانا

 لادبإو .نونلاو فلألا فذحي محرم ىدانم :«ارك» (0)
 بّرضي لثملا اذهو «ناورك اي» :لصألاو .افلأ واولا

 ًايبدم الو اناطم نبل امان ىرقملا ئدانملا فسقت 0

 درفملا يأ «دحاولا» «درفم» ةملك يف لخديو .فاضملاب

 مالعألاو .درفملا ليلا ع او عمجلاو ىنثملاو .يقيقحلا

 0000707 .ايجزم ًابيكرت ءادنلا لبق ةبكرملا

 يرفع ةييزاو : لك ايددع ىإ ههقا ديعد لش ايفاعأ

 «ايش طّبأت» :لثم .ايدانسإ وأ

 "اله



 ءادنلا

 :لوقنف .ءادنلا لبق هب عفرُي ناك ام ىلع ىنبُي
 اي» ,"7«نالجر ايد .«لضف اي» .«لجر ايد
 فيرا اي» «”'”«نوملعم اب» :«لطافأ

 ,ةدوصقملا ةركنلا تفصو اذإ اَمأ .")«سشع

 من دعاس امرك ةلعوااو عت يضع اهنا
 كقينضاون.. فانك ململا رك اذ دك

 امأ .يناثلا ٌبَصنيي .ملع ىلإ رّركملا مسالا

 مضلا ىلع ءانبلا هيف زوجيف لوألا ْملَعل
 ا ”« سوألا دقي دهسا ان :لثم .بصنلاو

 نيونت .ةيرعشلا ةرورضلل .زوجي -“

 :رعاشلا لوقك ,ينبملا ىدانملا

 اهيلع ٌرطم اي هللا مالس

 يف وهو .ىنثم هنأل فلألا ىلع ينبم ىدانم :نالجر )١(

 .فوذحملا ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لح

 لوعفم بصن .]حم يف اولا ىلع بم ىدانم :نوملعم (1)
 .فوذحملا ءادنلا لعفل هب

 أمئاد نوكي بكرملا ددعلاو كرو ددع :رشع ةعبرأ (5)

 كلذل .بارعإلا تالاح عيمج يف هيءزجب حتفلا ىلع اًينبم

 .ىدانم عقو هنأل ءبصن لح يف حتفلا ىلع قيم وهف
 فطع يناثلا .نوكي امومضم ناك اذإ لوألا «دعس» (4)

 هب ًالوعفم وأ .«اي» رابضإب ىدانم وأ '.هنم الدب وأ .نايب
 اًمإ :نوكي ًابوصنم ناك نإو .ينعأ :هريدقت فوذحم لعفل

 دعس اي :ريدقتلاو ءاهنيب محقملا يناثلا دعب ام ىلإ ًافاضم
 هيلإ فيضأ امل لئامم فوذحم ىلإ ًافاضم وأ ...دعس

 نإ وأ .سوألا دعس سوألا دعس اي :ريدقتلا .يناثلا

 نابكرم وأ .روكذملا مسالا ىلإ ًاعم نافاضم نيمسالا

 :ريرج لوق كلذ لثمو .رشع ةسمخ بيكرت
 5 أ ال يدع 00 00 اي

 مالسلا ٌرطماي كيلع سيلو

 افوصوم ىدانملا ملعلا مسا ناك اذإ -

 لا اناضم فضرلا اذهو نوت او كنب اذن
 وأ مضلا ىلع ءانبلا ىدانملا يف زوجي ,مَلَع

 نب ءنسح وأ ٠ ءنسح ايان :لثم .جتفلا لغ
 .«يلع ةنبا ,ةريمس وأ ع ايو .ةمطاف

 ىدانملا ناك اذإ :فاضملا ىدانملا مكح

 دانملا بيضتت فلذكوب :ةيضنا تحي افا
 :انبرف :لثع هةدوضقم نع هرعت ناك اذ

 :رعاشلا لوق وحنو .*'«انل رفغا
 ْنَمْلَبَف تضَرَع انااكار اتيت

 رود روكألاو ين ةمامأ

 7فاضملاب هيبشلا ىدانملا مكح
 ءامئاد ابوصنم يتأي فاضملاب هبشملا ىدانملا

 ايكار اي» :لثمو «"”«ُةُهِجو ًانسح اي» :لثم
 .«ملعلا يف ًابغار ايه :لثمو .*'«اسرف
 اي» :لثم .فطعلا فاضملاب هّبشملاب قحليو

 ريمضلا ىلإ فاضم هنأل بوصنم ىدانم :«انبر» (60)

 .ءادنلا فرح هنم فذحو ,هان»

 انعم مامت نم ءيش هب لصتا ام وه فاضملاب هيبشلا (1)

 .اعفر هدعب ايف لمعيو ,ةفاضإلاو ةلصلا ةهج ريغ ىلع
 :ارعب وأ ءاسقلا وأ

 ةقعلا لعاف :ةدهعرف بوش قام ةءانحع
 انش ةهبشملا

 «أسرف .فاضملاب هّيشم هنأل بوصنم ىدانم :«أبكار» (8)

 .«أبكاره لعافلا مسال هب لوعفم

 ل



 ءادئلا

 .«نيثالثو ثالث
 هيف ام ءادن زوج ال :«لأ» هيف ام ءادن

 :اهنم ءروص يف الإ «لأ»
 ١ - وقتف «ةلالجلا مسا يف 000

 .كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو .«ٌمهللا»

 نيب دس امون ةيكحملا نمل لاح

 «ديز قلطنملا اي» :وحن .«لأ» ب لوصوم

 اي»و ا تكاق يتلا اي» و .كلذب ع نميف

 ا ىذلا

 اي» :لثم .هب هبشملا سنجلا مسا ىف - *

 الد ةفيلخلا

 لوقك .ةيرعشلا ةرورضلا يف - ؛
 :رعاشلا

 يذلاو ٌجِّوتملا كلملااي ساّبع
 ناك دع ارملا تيس تفرع

 ناك اذإ :ىدانملا عبات ماكحأ -5

 :ةعب رأ ماكحأ هعباتلف ,اينبم ىدانملا

 ناك اذإ .لحملل ةاعارم هبصن :لوألا

 درع افاضم قاب طغ وأ .اديكوت وأ ءاتعت

 ,«رمع ٌبحاص .ديز اي» :لثم .«لأ» نم
 ابأ 1 اي :لثمو .«مهلك 5 اي» :لثمو

 .هللا دبع

 ,اتعن ناك اذإ ,ظفلل ةاعارم هعفر :يناثلا

 ءايلا ىلع رئقملا مضلا ىلع بم ىدانم :«يذلا» )١(

 .ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم ين وهو .لقنلل

 ىلع نايب فطع وأ «ّيأ» ىلع نايب فطع وأ

 :لثمو ,«سانلا اهّيأ اي» :لثم .ةراشإلا مسا
 و لجلا اذه انو

 اذإ كلذو .بصنلاو عفرلا زاوج :ثلاثلا

 ٌديز اي» :لثم .«لأ» ب ًانورقم ًافاضم ناك
 نوكيف ادفع وأ .«هجولا ّنسحلا وأ نسحلا

 ًاديكؤت وأ ,نايب فطع وأ ىدانملل“ًاتعن اَمإ

 'ديز اي» :لثم .«لأ» ب وو 008 وأ .هل

 رأ لا هلع اروع لشو ويقل وأ لا
 :ةيآلا وحنو .«نوعمجأ ميك اي» :لثمو .«دمحأ

 2٠١. :أبس) «ٌريطلاو هعم يبْوأ ٌلابج اي»
 ىدانملا مكح عباتلا ءاطعإ :عبارلا

 نم الدب ناك اذإ كلذو .هسفنب لقتسملا

 :لثم .«لأ» نم ادري قسن فطع وأ .ىدانملا

 كو يلع اي» :لثمو 0 يلع اي»

 .0”هللا دبع ابأ يلع اي» :لثمو

 ةعباتف .ءابوصتم ىدانملا ناك اذإ اّمأو

 ان فانملمع كنز امأ ايو وتعتا :اناو: بوضلم
 بم ىدانم ةراشإ مسا «اذهو هيبنتلل ءاها :«اذه» (؟)
 بصن لحم يف وهو رذعتلل فلألا ىلع رئقملا مضلا ىلع
 .ةمضلاب عوفرم نايب فطع :«لجرلا» ...هب لوعفم

 ناك ول امك مضلا ىلع يبم «يلع» نم لدب :هرشب» (؟)
 .هسفنب القتسم ىدانم

 .مضلا ىلع  ّنبم .«يلع» ىلع فوطعم :«رشب» (؛)
 .«اي» نع بونت يأ ءادنلا يف لماعلا نع بونت هواولا»

 نم هنأل فلألاب بوصنم «يلع» نم لدب :«ابأ» (6)
 للقتسم ىدانم ناك ول ابك بوصنم وهو .ةتسلا ءابسألا
 .فاضم هنأل .هسفنب

 11/ا/



 ءادنلا

 1 اين دز ككل يعاسر لتلا تام
 افوطعم وأ .الدب ناك اذإ الإ ,«ملعملاو ديز

 ,ناينبم اهف .نيفاضم ريغ «لأ» نم ادّرحي

 .«دِلاخو ديز ابأ اي» .«لع ديز ابأ اي» :وحن

 :ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا -
 : كان ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا

 9 اما هرحألا حيحص :لوألا

 ("”هب قحلي امو .رخآلا لتعم :يناثلا

 فاضملا رْخآلا حيحصلا ىدانملا مكح

 6 :ملكتملا ءاي ىلإ
 افاضم رخآلا حيحصلا ىدانملا ناك اذإ

 نيب لصاف ريغب ةّيونعم ةفاضإ ملكتملا ءاي ىلإ
 عمج وأ .ًأدرفم ناك اذإ هبصن بجي ,نيفياضتملا
 ,يخأ اي» : :لثم ءًاملاس ثنّوم عمج وأ ,ريسكت

 امإ يهف ٠ ,ملكتملا ءاي امأ ,' 7«يقتاليمز مركأ

 ىلع ةعبم وأ .«يبحاص اي» :لثم .ةنكاس

 ىلع ةينبم وأ .«يبحاص اي» :لثم ,حتفلا

 :لثم .افلأ اهبلق مث اهلبق ام حتف عم محتفلا
 فلالا هله فذح وا .«ابحاص اي»

 ءاي وأ واوب يهتنملا وه رخآلا يحفل هيي ا(

 .يبظ ,ولد :وحت ,نكاس اههلبق
 اذإ ماسلا ركذملا عججو ىنثملا وه ّلتعملاب قحلملا (1)
 فلألاب اهتخو .ةفاضإلل اههنم نونلا تفلح .افيضأ

 واولابو .ىنثملا .ةلاح يف ار ًايضن) .ءايلابو (اعفر)

 ماسملا ركذملا عج ةلاح يف (اًرجو ًابصن) ءايلابو (ًاعفر)
 لبق انا لع ةردقملا ةنينقلاب# بوضنم ئناك :«يخأ» )0
 .ةفاضإلاب ّرج لحم يف ءايلاو ...ملكتملا ءاي
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 .«بحاص اي» :لثم .ةحتفلاب اهنع ضيرعتلاو
 ءانب عم اهظفل ةيو ءابلا هذه فدع وأ

 وأ ,«موق اي» :لثم .«*'مضلا ىلع ىدانملا
 :لثم .ةرسكلاب اهنع ضيرعتلاو ءايلا فذح

 ("!«بحاص اي»

 ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا ناك اذإ اَمأ

 ةدايز .هيف ْنِإف «مأ» وأ «بأ» ةملك ملكتملا
 :اينما.:ةذع اهوشو دقت ان. لع

 ابنع :ضيوعتلاو ملكتملا ءاي قدح. >1
 .7«تيأ ايد :لثم .رسكلا ىلع ةّينبم «ءات»ب

 اهنع ةضاعتسالاو ملكتملا ءاي فذح - ١
 ."””«اتبأ ايد :لثم .فلأ اهدعب ءاتلاب

 ءاي ىلإ فاضملا لتعملا ىدانملا مكح

 ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا ناك اذإ :ملكتملا

 تابثإ بجي .هب اقحلم وأ رخآلا لتعم ملكتملا

 نوكيف .ىدانملا اّمأ ؛ةحوتفم ملكتملا آن

 :يتآلاك همكح

 اهدعبو هفلأ تبثت + روض ناك اذادخأ

 .«يلإ غصا .ياتف اي» :لثم .ةحوتفم ءايلا

 الإ ىدانُي ال ام مضلا ىلع ينبملا ىدانملا اذه يف رثكي (؛)
 توا مآ اي :لوقتف ءيبر اي .يّمأ اي : لثم .ًافاضم
 ام ىلع ةرتقملا ةحتفلاب بوصنم ىدانم :«بحاص» (6)

 .ةرسكلاب اهنع ضوعملاو ,ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق
 لبق ام ىلع ةرثقملا ةحتفلاب بوصنم ىدانم :«تبأ» (1)

 ةيلقنملا ءاتلاو .هاتلاب اهنع ضووعملاو ةفوذحملا ملكتملا ءاي

 .ةفاضإلاب رج لح يف ينبم لصتم ريمض ءاي نع
 .بارعإلا نم ال لح ال ةدئاز فلألا (0)



 ءآي ىف ةؤاي. مغدت اضوقتم ناك اذإ -؟
 ةّينبم ةيناثلاو ةنكاس ىلوألا نوكتف .ملكتملا
 لدعلاب مكحنا .يضاق اي» :لثم .حتفلا ىلع

 .«نيمولظملا فصنأو

 مغدت ءاعمج وأ ىثم ىدانملا ناك اذإ -

 لوقك ,حتفلا ىلع ةّينبملا ملكتملا ءاي يف هؤاي
 :ةقيدح فصو يف رعاشلا

 اهرِهر نس نم نيع اي دازلا اذخ

 7م ْنِم رهازألا نود امكل امف
 :رعاشلا لوقكو

 ةمركم .نارسفغلا ىلإ ّيقب ةدابساف

 6 : نارفغلا ىلإ ٌماركلا نإ

 ,ةددشم ءايب ًاموتخم ىدانملا ناك اذإ - ؟
 ءايلا هنم فذحت .ماغدإلا نع ةجتان ريغ
 ءايب ىلوألا ءايلا مغدتو ,ةددشملا نم ةيناثثا

 ءاي فذحت وأ جلا ىلع ةينبملا ملكتمل

 ,ةروسكم اهلبق ةددشملا ءايلا ىقبتو ملكتملا

 حتف عم فذحت وأ ءافلأ ملكتملا هاي. تلقت وأ

 اي وأ 2” ٌيرقُبَع اي :لثم .اهلبق ةددشملا ءايلا

 تفذحو .ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم ىدانم :«ينيع» )١(

 .ملكتملا ءايب ىنثملا ءاي تمغدأو .ةفاضإلل نونلا هنم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ّنبم لصتم ريمض :«ءايلاو»
 .ةفاضإلاب

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ىدانم :«ٌيقباس» )١(
 ءايب هؤاي تمغدأو ةفاضإلل نونلا هنم تفذحو .ماس

 ٌرج لحن يف حتفلا ىلع بم لصتم ريمض ءايلاو .ملكتملا
 .ةفاضإلاب

 ءايلا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ىدانم :«ٌّيرقبع» ()

 ءادثلا

 اتيوا 010 رع اي وأ 2 ئرتبع
 (6) ت

 . ©" نقرفبع

 انين لكلا ىدانلا كاكاو حف

 اهلبق ةكّرحتم واوب ًايهتنم يأ .حيحصلاب

 هي :اهدعب: :فاضتو واولا تبع :نكان

 يرام ني يرحم ان هلو لكلا
 ءاي ىلإ فاضم ىلإ فاضملا ىدانملا مكح
 فاضم ىلإ ًافاضم ىدانملا ناك اذإ : :ملكتملا

 نب اي» :لوقتف .ءايلا ثيثت دت ,ملكتملا ءاندلا

 ىدانملا ناك اذإو .«يحصن بلاط اي 3 يخأ

 نع ضاعتسي نق ذا «مع نبا» وأ م 5

 5 نب اي» :لوقتف .ةرسكلاب  ءايلا

 ضعب :ءادننلا .مزالت“ قلا ءابسألا
 :اهنمو .ءادنلا يف الإ لمعتسي ال ءابسألا

 ءات ةمزالم طرش «تمأ»و «تبأ» ١-

 ام لعفأ ,تبأ اي» :ىلاعت هلوقك .ثينأتلا

 (ةيناثلا ءايلا) مكتمل ءايو .فاضم وهو .لقثلل ىلوألا

 .ةفاضإلاب رج لحب يف حتفلا ىلع نبم لصتم ريمض
 ءايلا تيقبو ءاهنم ملكتملا ماي تقدحخ :«يرقبع» (؟)

 :ةروسكم ةددقلا

 فلألاو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم :«اًيرقبع» (6)

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض مّلكتملا ءاي نع ةلبقنملا

 : .ةفاضإلاب رج لحم يف

 ,«ملكتملا ءاي» ىدانملا نم تفذُح :«ٌّيرقبع» )١(

 .ةددشملا ءايلا تحتفو

 ام ىلع ةرئقملا ةحتفلاب بوصنم ىدانم :«يوجش» (1)
 ينبم لصتم ريمض «ءايلاو» فاضم وهو ...ملكتملا ءاي لبق

 .ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
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 ءادنلا

 «نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رَّمْؤت
 *:٠١7(. :تافاصلا)

 ميمب موتخملا «مهللا» .ةلالجلا ظفل - ١

 .«انبوتذ انل رصغاهللاو : لم ةنّدس
 ةارفاو لضرب قع 0 تللوواو لن ودل

 تركسللا' :هلق .اي» لع ةنالكو نالفا عمر

 لق ام مالكلا ريخ لع ايدو .هبهت نم
317 

 ةناسالتوو «نامون»و «نامؤل» - غ

 زوجيو .2'''«نابيطم»و «نامركم»و .«ناثبخم»و

 .ثنوملا ادن :سع :تينانلا ءان ةدايز اهنف

 ,نامركم اي» :لثم .مضلا ىلع ةّينبم اهلكو
 .«بنذملا نع فعاف .ميرك تنأ

 «دقسالو يلا نزو ىلع) 007 -06

 .«كل ةنامأ ال رد اي» :لثم "!متْس»و

 .مضلا ىلع اينبم نوكيو
 ىنعمب « لاعف» نزو ىلع ناك ام -5

 نوكيو ىثنألا 0 «ةليعف» وأ «لعاف»

 ٌريمض ال . عاكل اي» :لثم .رسكلا ىلع اًينبم
 .(...ةميئل اي :يأ) كل

 يف ًاقلطم لمعتسُي ال ام ءاسألا نمو

 :يهو ءادنلا

 «تنالف»و «نالف» يأ «ةلف»و «لف» نأ ريتعي نم مهنم )١(
 .ءادنلاب نيصتخم ريغ

 ,ميثل .مونلا ريثك .مؤللا ريثك :يلاوتلا ىلع اهانعمو (؟)
 تلح نرك يع
 .متاش. هفاس .رداغ :يلاوتلا ىلع اهانعمو (*)

 الف .بطاخملا ريمض ىلإ فاضملا مسالا
 ,بطاخملا ريغ رئامض وأ .«كقيدص اي» :لاقي
 مسا وأ .«هقيدص اي .وه اي ءانأ اي» :لاقي الف
 .كلذ :لثم .باطخلا فاكب لصتملا ةراشإلا
 .«كلذ اي» :لاقي الف .كاذ .كلت
 ءادن ديرأ اذإ :لوهجملا مسالا ءادن - 9
 ةملكلا رايتخا كرتي .لوهجملا مسالا
 اي .باش اي :لوقتف .مئالملا ماقملل ةبسانملا

 اي .ليمز اي .خألا اهيأ .اذه اي .ةاتف اي ,لجر
 ...تخألا اهتيأ «ةديس

 مسالا ءادن ةبدنلا ءاه قحلت نأ زوجيو

 .هاتاتف ايو .هاليمز اي :لوقتف لوهجملا

 :يلصألا هانعم نع ءادنلا جورخ ٠-
 ءادن نم ّللصألا هانعم نع ءادنلا جرخي دق

 دافتست ىرخا ناعم ىلإ ديعبلا وأ بيرقلا
 نمو .لاوحألا نئارقو .مالكلا قايس نم

 :يناعملا هذه مهأ

 فيس ًابطاخم يّينتملا لوقك .ءارغإلا أ
 :ةلودلا

 يتلماعم يف الإ سانلا لد غأ اي
 مكحلاو مصخلا َتنأو .ماصخلا كيف

 .«نينمؤملل هلل اي» :وحن .ةثاغتسالا - ب

 هوا او وعن قتلا وع
 يلق اني مالو وعلا نعل كو

 .«؟نولفاغ كنع مهو و ققبتست

 را ان سوح عدد



 ةيدنلا

 د
 .«يدبكاو» :وحن .ةيدنلا و

 اهنأ .كداهتجاب» :وحن .صاصتخالاا -ز

 .«كلبقتسم ينس .ديملتلا

 د

 :بدنلا
 هيلع بلغي رايد اا .بدألا يف 7

 .ءانلا

 :ةّيزتلا
 عجفتملل هجوم ءادن يه :اهفيرعت - ١

 * درج لل را اكشرا هيلع
 ايلف اور: نانا ورب لم

 نم ةبدنلا يف لمعتسُي :اهفرحأ - ؟
 الو .«او» و «اي» :امه ,.نافرح ءادنلا فرحأ

 الو ,ةيذتلا يف ءادنلا فرح فذح حصي

 .ضوعب هنع ءانغتسالا

 ىدانملا :بودنملا ىدانملا مكح تا

 ذا افاضمرا ارفع نكي دانملا# بودتملا
 :تاضللاب ايبفن

 ناك اذإ :درفملا بودنملا ىدانملا مكح

 تناكأ ءاوس ةّيملا هتباصأ ْنَم وه هيلع عّجفَتملا ١١(
 .ةقيقحلا مكح يف يأ ةيمكُ مأ ةّيقيقح ةعيجفلا

 .ملألا هيف ٌرقتسي يذلا عضوملا وه هنم عجوتملا (1)
 .ةقيقح ةّينملا هتباصأ نم ةبدن يف «نامثع او» :لاقي (؟)

 ةرك »وأ .العب ادرقم ؟بودتسملا داما
 ,هب عفري ناك ام ىلع 0 هنإف .؟”ةدوصقم

 سار اوهو '"”«رمع اوه: لكك

 فاضملا بودنملا ىدانملا مكح
 بودنملا ىدانملا ناك اذإ :فاضملاب هّبشملاو
 لدم معن هناف «فاتظلاب اهبنتم اوأ افاضن

 :«نيمرحلا
 متخي نأ بودنملا ىدانملا يف بلاغلاو

 :لثم :توضلا ده ايتم هوصقملا ةدئاؤ :فلأب

 يف نيونتلا هنم فذحي ذئدنعو .«ارمع او»

 ,ةيكحملا ةغللا يف وأ هيلإ فاضم يف وأ ةلص

 سراح او» .«نينمؤملا ريما او»

 مدا أود اب او» :لثم

 ًاضيأ و (ة!«اديز ماق او» .'"”«هاديز

 عجفتملا يه تناك اذإ ةدوصقملا ريغ ةركنلا بدتت ال (8)
 او» :وحن .بدنتف ءاهنم عّجفتملا يه تناك اذإ امأ .اهيلع

 يف ةيدنلا حلصت الو .ةنيعم ريغ «ةبيصم» يف «هاتبيصُم
 وأ ريمضلا وأ ةراشإلا مسا يف الو .«يأ» مهبملا ظفللا
 نم او» :لثم .ةروهشم ةلص هل ناك اذإ الإ لوصوملا مس

 رثب رفح يذلاف .هايلطملا دبعاو :يأ .«مزمز رئب َرْفَح

 ةبدن زوجي كلذلف يدك لوسرلا دج بلطملا دبع وه مرمز

 .ةروهشم هتلص نأل لوصوملا مسالا
 ىدانم «رمع» .ةبدنو ءادن فرح :«او» .«رمع او» (0)

 لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم بودنم
 .فوذحملا ءادنلا

 نم نيونتلا فدحف .مزمز رئب رفح نم او :لصالا (1)

 .لوصوملا ةلص
 فاضملا نم نيونتلا فذخ : «ديز مالغاو» :ريدقتلا (1)
 .ةيدنلا دنع هيلإ

 .ديز ماق :لصألاو .«ديز ماق» يمس نم يف (8)
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 ةبذنلا

 فذحت كلذكو 2'!«هاديز او» :لثم ىف ةمضلا

 ام حتفيو .("”«هاكلملا دبع او» :لثم .ةرسكلا

 نما طرشب حوتفم ريغ ناك اذإ فلألا لبق

 ,9سْبللا
 ىلإ فاضملا بودنملا ىدانملا - ؛

 و 1

 ْ ردم اذإ - ١ :ملكتملا ءاي فاضملا ىدانملا بدن اذإ - ١ :وملكتملا ءاب
 فلا اهدعب تديز .ةحوتفملا ملكتل ١ ءاي ىلإ
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 ةدايز حصيو «ايلام او» :لثم .طقف ةبدنلا

 او» :لوقتف .فلألا دعب تكسلا ءاه

 هنإف .ةنكاس ءايلا تناك اذإ اَمأ ,«*!هايلام

 ام احوتفم ةبدنلا فلأب نايتإلاو اهفذح زوجي

 عم ةحتفلاب ءايلا كيرحت زوجي اك .اهلبق

 اي» :وحن يفف ءاهدعب ةبدنلا فلأ ةدايز

 وأ ,”*!دبع او» :لاقي ,«يدبع

 ةدايز .فقولا دنع .حصيو .«''"ايدبعاو»

 متخو .ةبدنلا دنع ةّمضلا تفذح «ُديز او» :لصألا )١(
 .ةحتف اهلبق فلألاب مسالا

 متخو .ةرسكلا تفذُحف .كلملا دبع او :لصألا «؟)

 .تكسلا ءاه عم .ةحتف اهلبق .فلألاب مسالا

 ةكرحلا ءاقبإ بجي .سبللا يف ةحتفلا تعقوأ اذإ 4*)

 او» ةبدن يف لوفتف .اهبساني فرح ةدايزو ةدوجوملا

 .يكمالغ و :«مهمالغ او ,مكمالغ و .ةمالغ او .كمالغ

 .هوُمهمالغ او ,ومكمالغاو .وهمالغ او
 ءايو .فاضم وهو ؛بوصنم بوذنم ىدانم :«هايلام» ١

 ,,تكسلل ءاهاو .ةبدنلل ةدئاز فلألاو .هيلإ فاضم مّلكتملا

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصتم بودنم ىدانم :«أدبع» )0(

 .ةفوذحملا مّلكتملا ءاي لبق ام
 ينبم ريمض ملكتملا ءايو .لوألا لثم برعت «ايدبع» )١(
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 .تكسلا ءاه
 ملكتملا ءايل فاضملا بدت اذإ -

 افلأ ةبلقنملا ءايلا هذه فذحت .افلأ ةبلقنملا

 او» :لثم .ةبدنلل ىرخأ فلأ اهلح لحيو

 او» :لثم .تكسلا ءاه ةدايز حصيو «الام

 .«هالام
 ءابل فانطلا .ئدانلا :بذن اذإ تا#

 ام حتف عم ةبدنلا فلأ دارت ةكردتتملا ملكتملا

 "لام ايو '"” لام اي ةبدن يف لوقنف .اهلبق
 :تكجلا ءاع ومو لا" كلاين اود 151 لاوبايو

 :ةالاعتاو

 ىلإ افاضم بودنملا ىدانملا ناك اذإ - 5

 لكم تابلا تاثآ هييغوم لكلا ءارشفااذ
 .ءايلا دعب فلأ ةدايز زوجيو .«يلهأ لام او»

 .«ايلهأ لام او» :لوقتف
 تاكرح رّدقت -أ :تاظحالم - ه

 لالا لبق ام ىلع ءانبلاو بارعإلا

 .ةبدنلل فلألاو .ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا ىلع

 ليلد .ةرسكلاو .ملكتملا ءاي اهنم تفذح :« لام ايد (0)

 5 ل 0
 .فلالا تفذدَحَو .افلأ ملكتملا ءاي تبلق :«لام ايد (8)

 .اهيلع اليلد ةحتفلا تيقبو
 اذهو .ملكتملا ءاي ىلإ مسالا ةفاضإ تيوُن :«لام اي» (1)

 يسأ اي» :لثم .افاضم لإ ىدانُ الأ هيف رثكي ايف نوكي
 ه .«يبر ايو

 ىدانُم هالام» .ةبدنو ءادن فرح :«او» :«الام اود(١٠)

 فلألاو .ةفوذحملا مّلكتملا ءاي ىلإ فاضم هنأل بوصنم

 .بارعإلا نم هل لح ال ةبدنلل فرح



 تقلع وستلا نال يدل اذإ ع
 يف فلألا) .«هافطصم او» :وحن .هفلأ

 :(ةيدنلل اهءافطتعمو

 هقحلت ل تاعورخلا قام بدن اذإ حج
 .«هللا دبع او» :وحن .ةبدنلا ءاه

 : لازن
 ينبم «لزنا» نع لودعم رمأ لعف شا

 ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .رسكلا ىلع

 :تنا :هريدقت

 :ةيسنلا تنيسلا

 وه رجلا فرحب رورجملا نأ ديفيو .«ماللا»

 ملقلا» :وحن ,مالكلا يف روكذملا بحاص

 و

 وفه , ةفيرسم ع١ : فرصلا يف -

 انهلبق ام اروسككم ةدلتغم ءابي مسالا رخآ قاحلإ

 ةبسنلا - بسنلا

 هقحلت يذلاو .رخآ ىلإ ءيش ةبسن ىلع ةلالدلل

 «يوريب» :وحن ىءأبوسنم» مسي ةشنلا ءاي

 تل : يذلا ءيثلا مستو .«يمشاه . يمطاف

 .(مشاه .ةمطاف «توريب) «هيلإ ًابوسنم» هيلإ

 ,مسأ ىلإ تبسن اذإ :هتارييغت 7

 كفرسملا ترزينكو->:ةييشلا ءايددي تقحلا

 :تارييغت ةثالث بسنلاب ثدحيو .اهب لصتملا
 ءاي مسالا رخآ قاحلإ وهو .ّىظفل لوألا

 ةكرح لقنو .هرخآ لبق ام نمسك ,.ةهددشم

 ثلاثلاو .بوسنملل آبسا هيلإ بوسنملا لعج
 نم لوعفملا مسا ةلماعم هتلماعم وهو .يمكح

 احلا دعب .نمضت هنأل .لعافلا نع ةّيبئاثلا
 :تلق اذإف .لوعفملا مس ىعم :«بسنلا ءاي

 لعاف بئان «هوبأدف «هوبأ ينانبللا ءاج»

 لجرلا ءاج» :تلق اذإو ,«ينانبللا»ل

 .ًارتتسم ايم لمح «ينانبللا»ف «ينانبللا

 ىلع دوعي ءوه :هريدقت ,لعاف بئان برعي
 .«لجرلا»
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 ءاعب ىهتنملا ىلإ ةسشتل 1 لا ب #

 كينأتلا داني ضخ ام لإ بشي ::ثيناتلا
 «<-ةمطاف» :وحن .ءاتلا هذه فذدحب

 .«ٌيمطاف

 ىلإ بسني :دودمملا ىلإ ةبسنلا - ؛

 كنا



 ةبسنلا - بسنلا

 .«يواضيب ءاضيب ءيوارحص ءارحص» :وحن

 ءاهاح ىلع ىقبت اهنإف ,ةّيلصأ تناك اذإ اَمأ

 ةلدبم تناك اذإ اًمأو .«ٌّيئاضو ءاضو» :وحن

 وحن .ءاي نم وأ .«ءاسك» :وحن .واو نم

 .«ءابرح» :وحن .قاحلاإلل ةديزم وأ «ءادر»

 ءاقيآلاو ءاواو اهبلق وأ ءاهواقنإ زوجي هئاف
 ينادر .ّيواسِك ّيِناسك» :وحن .حصفأ
 .«ئواب رح يباب رح ءيوادر

 لآ هيعش :ونصتلا لإ ةيسلا كو

 :روفقلا
 وحن .ةثلاث تناك اذإ ءاواو هفلأ بلقب

 .«ٌيوتف ىف .ٌيوصع اصع»

 تناكالذا ةايفذع وأ اواو هنلأ تلقا
 ىَهْلَم» :وحن .يناثلا نكاس

 نإ اهفذح راتخملا ّنكل .«ّيهْلَم يوُهْلَم
 اهبلقو .«لبح :ليخف وحن :كيناتلل ثناك

 ىقلع» :وحن .2قاحلإلل تناك نإ أنآ

 وحن .ءاي وأ واو نم ةلّدبم وأ .«ٌّيرقلع

 اذإ .زوجو .«ّيوَعسُم عضم ٌيوُهلَم ىهلم»

 وحن .واولا لبق فلأ ةدايز ءاواو اهتبلق
 .«ّيوالبح»

 كّرحتم مسا يف تناك اذإ .هفلأ فذحب -

 مسا يف ةعبار

 ىدرب» :وحن ,ةعبارلا قوف تناك وأ ,يناثلا
 ©ه- وم "ل

 0 ا .٠

 0 ىاستسيما ىفضتسم «ئدرب

 ىلإ بَسنُي :صوقنملا ىلإ ةبسنلا -
 :صروقنملا 5

 ذإ .اهلبق ام حتفو اواو هئاي بلقب -
 .«ّيوجشلا .يجشلا» :وحن .ةثلاث تناك

 وأ :اهلت ام حتفو اواو: هناي بلقب -

 ءاهفذنع

 .«يضاقلا .ٌيوضاقلا
 تناك اذإ اهفذحب -

 .لتسلا .يلعتسملا - ّيعرملا - :وحن
 :ءيش هنم فوذحملا ىلإ ةبسنلا -

 | ىلإ تبسن اذإ

 :فوذحملا هيلإ 5 مل .ماللا حيحص ناك

 .ىضاقلا» : وحن 7 ,ةعبار تناك اذإ

 :ةسداساوا ةيفاخ

 نإف .ءافلا فوذح يثالث مس

 بخو.« .اهلتعم ناك نإو .«يفص ةفص» :وحن

 اذإو .«ٌيودو ةيد» :وحن .هنيع حتفو درلا

 أ ليس
 وبا بأ» :وحن .هيناث تحتفو ,همال هيلإ

 روجتو .«يهفشو يوفش ةفش يونس ةنس

 قل نأ ءلصولا ةزمه همال نم ضو ايف

 ىلع هيلإ بسني : نأ وأ ,همال هيلإ هو هتزمه

 تددر .ماللا فوذحم ّيثالث مس

 ٌيِوَخَأ تخأ - يبا يوني نبا» :وحن ,هظفل
 .«يتخأ

 روسكملا ّيئالثلا ىلإ ةبسنلا - 4
 روسكملا ّيئالثلا مسالا ىلإ بسني :يناثلا

 وحن .ةحتف ةرسكلا لعجب .يناثلا فرحلا

 .«ٌّيكلم كلم»

 ءاي هرخآ لبق ام ىلإ ةبسنلا - 9
 ياللا منننالا نإ بسنت :رويسكت لفن
 هناي نيكستب .ةروسكم ةدّدشم ءاي هرخآ لبق
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 تيم - َيِبْيَط بيط» :وحن .اهفيفخت دعب
 وي ©

 .« يتيم

 ءاي هرخآ ام ىلإ ةبسنلا ٠-
 دق ءاو يح اهلا هيض 131 8 ةلدقم
 :كنإف

 اك نإ واولا ىلإ اهّدرتو .ىلوألا حتفت -
 اذإ كلذو ءاواو ةيناثلا بلقتو ءاواو اهلصأ
 ّيح» :وحن .دحاو فرحب ةقوبسم تناك

 .«ٌيووَط ّيط .ٌيويَح
 بلقتو .اهلبق ام حتفتو .ىلوألا فذحت

 ةقوبسم تناك اذإ كلذو ءاواو ةيناثلا

 .«َيِوَدَج يَدُج «ٌيِوْبن ّيبن» :وحن .نيفرحب
 ,اهناكم بسنلا ءاي عضتو ءاهفذحت -

 .نيفرح نم رثكاب ةقوبسم تناك اذإ كلذو

 .«يسرك» :«ّيعفاش»و ,«يسركو» ىلإ ةبسنلاف

 ىلع كلذك ناك ام َتْيَمْيا كنأك «ّىعفاش»و
 .هلاح

 عمجلاو ىنثملا ىلإ ةبسنلا ١-
 ىنثملا ىلإ بسنُي :امهب قحلملاو ماسلا
 وحن .درفملا ىلإ درلاب ماسلا عمجلاو

 تامطاف .ّيمّلعم ودلع يقارعلا نيقارعلا»
 هديرجتب اهب قحلملا ىلإ بّسنيو .«يمطاف

 ىنثا نينثا» :وحن .عمجلاو ةينثتلا ينمالع نم

 .«يرشع نيرشع - يون وأ

 ,ريسكتلا عمج ىلإ ةبسنلا ١-
 سنجل مسأو .عمجلا مسأو هب ىمسملاو

 ةبسنلا»ّبسنلا

 ىلإ هدرب ريسكتلا عمج ىلإ بسني :ّىعمجلا
 لود» :وحن .هظفل ىلإ ةبسنلاب وأ .هدرفم
 امأ .«يبالط َيبلاط بالط - يود يود
 يذلا وأ .هظفل 0 هل دحاو ال يذلا عمجلا

 نع لوقنملا ملَعلاو .هدرفم ريغ ىلع يرجي
 مساو ءعمجلا مساو .ريسكت عمج
 ليبابأ» :وحت ءاهظفل ىلع بستف .ّيعمجلا
 رئازجلا .ينساحم (نسح عمج) نساح .ٌليبابأ

  «يبرع برع ءّيموق موق «يرِئازجلا
 :بكرملا ملعلا ىلإ ةبسنلا - “١

 دا ايداتنإ انكرت بكرلا فلا لإ: ست
 طئات»- وحن تنم قاتلا مرجلا فذدخب ااًيِجْرِم

 يف اولاقو «لغَب كبلغعب .ّيِطبأت اًرش
 لإ بحب وب اذودش نر عع «تويرشو
 لوألا ءزجلا فذحب اًيفاضإ ًابيكرت بكرملا

 مأ ,ٌيركب ركب وبأ» :وحن ,ةينك ناك نإ هنم

 لإ تينصا ةيلك نكي ل: ناف ده ئموتلك متلك
 نسل هيلا ةبيسلا قف نمل ىلا" ىرولا

 بلطملا دبع» :وحن .رخآلا ءزجلا َتُحرطو
 هذولا :فدحتي) قاتم فانتم يع لطم
 كبلعب سأر .ّيئرما سيقلا ؤرما .(لؤألا
 .(يناثلا ءزجلا فذحب) َيسأر

 ةبسنلا نإ :«ةليعف» ىلإ ةبسنلا - 5

 وحن .ًادرطم ًاسايق «قيعف» وه «ةليعف» ىلإ

 بسنلا زوجيو .«يقيقر ةقيفر «يهيدب ,ةهمدب»

 نأ اهوأ :طورش ةئالئب «لعف» ىلع اهيلإ
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 بسلا  بَسنلا

 نأ اهيناثو ,ةفعضم ريغ ةملكلا نيع نوكت

 هاللا «كناك اذا "ةعيعتس .ثيعلا نه ووك

 بوسنملا مسالا نوكي نأ اهثلاثو ,ةحيحص

 نع سبللاو ءافخلا عنتمي ثيحب أارهتشم هيلإ
 .بسنلل يتلا «ةليعق» ءاي تفذح اذإ هلولدم
 نك ةسئئك ,يهدب ةهمدب» :وحن

 نة :«ةليعف» ىلإ ةبسنلا - 0

 نيعلا نحيا ل اذإ كلذو .«لعف» ىلع 5

 !«ينهج ةنيهج قو 37 :وحن ,ةفعضم

 وحن .هلاح ىلع ىقبيف .نيعلا فُضملا م

 :(ةريونااو «ةنيدر» يف اولاقو .«َيمنم ةيبمأو

 .سايقلا فالخ ىلع 570 يدر

 .«ليغف» و «ليعف» ىلإ ةبسنلا - 5

 .«يلعف» ىلع ماللا لتعملا «ليعف» هلا

 ىلإ بسني , كلذكو ,«ٌيوَلَع ٍلع» :ويجدم

 وحن لف ىلع ماللا لتعملا ليمف»

 «ليعف»و «ليعف» امأ .«ٌيوَصَق يصق»
 :وحن ءاملاح ىلع نايقبيف .ماللا احيحصلا

 يف اولاقو .«ليقع ليقع ليقع ليقع»

 52008 .شيرق»و ,ةدايتعدو ,«فيقث»

 للك رب يكف نت اهلل
 نأ سايقلاو .سايقلا ريغ ىلع «ّيملَس

 .ماللا ةحيحص اهنأل ءاهظفل ىلإ ان

 بسني :نيفرح يذ ىلإ ةبسنلا -

 افرح هيناث ناك نإف .نيفرح يذ ىلإ
 مكد» :وحن .همدعو هفيعضت زاج ايم

 بجو اواو يناثلا ناك نإو .«ّيِمكو مك

 ناك نإو .«ٌّيول ,ول» :وحن ,هماغدإو هفيعضت

 ,«ّينال .ال» :وحن .ةزمه اهدعب ديز .افلأ

 :لوقتف ءاواو ةزمطلا هذه بلق زوجيو

 هحتف بجو .ًءاي ناك نإو .«ٌيوال»
 اراب فيعضتلا "تي دل "انتا تلكر ةنسستو

 هنأ ةظحالملاب ريدجلاو .«ٌيويك .يك» :وحن

 اذإ .اهريغو فرحألا هذه ىلإ ةيشلا زوجت
 .الف الإو .ًامالعأ اهتلعج

 يف ىنغتسي دق :اهئاي الب ةبسنلا -

 ةفغيص لامععتساب كلذو .اهْياي نع ةبسنلا

 ,.راجن» :وحن ابلاغ فرحلا يف كلذو .«لاعف»

 ةدادجو ةراجن يذ :يأ) «راطع .دادح

 هذه ةيسايق يف اوفلتخا دقو .(ةراطعو
 لئاقلا يأرلاب ذخألا نسحألاو .ةغيصلا
 دقو .اهيلع دهاوشلا ةرثكل اهتيسايقب

 .«رمات» :وحن .«لعاف» ةغيص لمعتسي

 ةغيص وأ الو رمت يذ :يأ) «نب ال»و

 ماعط يذ :ىأ ,«سبلا»و «معط» :وحن : .«لعف»

 .سابلو

 مالك يف درو :بسنلا ٌداوش -94

 مدقت دقو .بسنلا ذاوش نم ريثكلا برعلا

 رهد - ٌيرصب ةرصب» :اهنمو ءاهضعب ركذ

 - ّيزورم ورم - هس لهس - ّيرهد

 - ّيِئاط ّيط - ينارخب نيرحبلا
 نميلاو مآشلا - ٌّيوَدُب ةيدابلا - ينادحو

0 

 هدحو

 كن



 ماظنلا

 فيفختب) يماهتلا يناميلا .يمآشلا :ةماهتو

 .«(بسنل لا ءاب

 :بصنلا
 ءاسألا :قحلت ارعإلا تالاكن. نم" ةلاخ

 .عراضملا لعفلاو

 :عراضملا لعفلا يف بصنلا -أ
 ىدحإ هتقبس اذإ عراضملا لعفلا بصني

 :ناسك هيلا فرحاو:«ةيضصنلا كاوذأ

 يك نذإ ,نل «نأ :وهو ,هسفنب بصني مسق

 مال :وهو .ةرمضم «نأ»ب بصني مسقو

 ,ةيببسلا ءاف ءوأ .ىتح .دوحجلا مال .ليلعتلا

 لعفلا بصن ةمالع نوكتو .ةبحاصملا واو

 :عراضملا

 نم نكي مل اذإ كلذو .ةحتفلا ١-

 .«لعلا ناب نلووعةليقللاهلاجنألا
 نم ناك اذإ كلذو .نونلا فذح - ؟

 اورضحي نل نوملعملا» :وحن ,ةسمخلا لاعفألا
 .(0)عراضملا لعفلا :رظناو .«مويلا

 بصني :ءامسألا يف بصنلا - ب
 وأ .ازييق وأ .الاح وأ .ًالوعفم ناك اذإ مسالا
 لاعفألل ًاريخ وأ ءاهتاوخأو «َّنإدِل ابسا
 امسا وأ .اهتاوخأو «سيل»ل وأ .ةصقانلا

 ضعب يف كلذو) سنجلل ةيفانلا «ال»ل
 ةنالعو توهم ننأل انبات وأ :(اهنالاخ
 :يه ءامسألا يف بصنلا

 بوصتملا مسالا يف كلذو :ةحتفلا ١-
 ثنؤم عمج الو .ًالاس ركذم عج سيل يذلا
 نما هلو ىو هلو اع نحلم دلو الا
 .«ًيستبم ًادمحم ٌتيأر» :وحن .ةّسلا ءابسألا

 ركذملا عجو ىثملا يف كلذو .ءايلا - ؟
 نيملعلا :توهاشو وعتاب ءامهب قحلملاو ملاسلا
 نو ديمو

 ثنؤملا عمج يف كلذو .ةرسكلا -*
 تاملعملا تدهاش» :وحن .هب قحلملاو ملاسلا
 .«لضفلا تالواو تاذيملتلاو

 هرعت سلا :ءاسألا قد هقلألا د4
 .«كابأ تدهاش»

 .(6)عراضملا لعفلا :رظنا

 :ماظنلا
 :عجار .راعشألا عضو نم رثكي يذلا وه
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 .رعشلا :عجار .هفيلأت ٌنف وأ . رغشلا وه

 :تعنلا

 :ناعون .ةفصلا وأ .تعنلا :هفيرعت - ١

 ّيقيقحلا تعنلاو .يببس تعنو :يفيقح تعن

 نم ةفص نايبب هعوبتم لمكي يذلا عباتلا وه

 تعنلا اَمأ .«رينملا ردبلا علط» :وحن .هتافص

 .هعوبتم لمكي يذلا عباتلا وهمح .ّيببسلا

 ءاج» :وحن .هب قلعت هَل ام تافص نايبب

 ("'«هنبا ٌمجانلا لجرلا
 صيصختلا تعنلا ديفي :هتدئاف - "

 ثتررم» :وحن .(ةركن توعنملا ناك اذإ)

 ناك اذإ) حيضوتلا وأ .«طيشن لجرب
 .«طايخلا ديزب 500 :وحن .(ةفرعم تدعنملا

 وأ .«دهتجملا بلاطلا ًءاج» :وحن .حدملا وأ

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :وحن .مذلا

 اذإف» :ةيآلا وحن .ديكوتلا وأ ,« ,ميجرلا

 :ةقاحلا) .« ةدحاو هي روصلا يف خفن

 .( “١1

 ةفص ىلع لدي .«حجانلا»وهو .لثملا اذه يف تعنلاف )١(
 انه «هنبا»ٌبرعنو .«لجرلا» يف ةفص ىلع ال «هنبا يف
 .«ٌحجانلا» لعافلا مسال العاف

 :ماسقأ ةثالث تعنلا :هماسقأ - "“

 .ةلمح هبشو .ةلمجو ,")درفم

 أسسا اّنإ نوكيو :درفملا تعنلا -أ
 اناره طسلا لالا تحأو هودتا انعم
 :يأ) هلع 05 ءاج»» :وحن ارداف

 مساك .قتشملاب الّوؤم ًادماج اّمإو ؛(لداع
 أ ةلاذه“ لفرلا» تروم وحن ةراشألا

 ءاج» :وحن .لأب نرتقملا لوصوملا مساك
 .بوسنملا مسالاك وأ ؛«دعاقت يذلا ٌريدملا
 رح وأ نا مف الشر تدهاشا وكن
 ىنعب يتلا «تاذ» وأ .بحاص ىنعب ؛ يلا

 ةأرما ملع وذ. لو حفاص» :وحن ,ةبحاص

 الاجر تيأر» :وحن .ددعلاك وأ 5 تاذ

 .ددعلا اذهب نيدودعم يأ «ةثالث

 :هيف طرتشيو :ةلمجلا تعنلا - ب

 .ىنعمو اظفل ةركن هدب ةتوعنملا نوكي نأ د

 يمر طوع الرب تار ووق
 221 هقلؤو وحن ةيسجلا نأب :قرتملاك ,اظفل

 ,ةلمج هبش الو هلمج سيل ام انه درفملاب ٌدصقي )١(
 ,«نادهتجملا نادلولا ءاج» :وحن .ىتثملا هيف لخديف
 .«نودهتجملا دالوألا ءاج»:وحن .عمجلاو

 أتعن عقاولا ردصملاو .اًيميم ًاردصم نوكي الأ طرشب (5)

 ءاج»و .«لدع لجر ءاج» :وحن .ريكذتلاو دارفإلا مزعلي

 .«لدع ءاسن ءاج»هو» .«لدع نالجر

 اذإ امأ ,«أدلوهتعن بصن لح يف «يكبيوتلجج 0

 .الاح برعت «يكبي» ةلمجف «يكبي لولا ٌتيأر»:تلق

 .(توعن تاركنلا دعبو .لاوحأ فراعملا دعب لمجلا)
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 0 ميئللا ىلع

 لمتحت يأ ةيربخ ةلمجلا نوكت نأ - ؟

 ."تلكلاو قدصلا

 ةلمجلا فالخب واولاب نرققت الأ - “
 .ةّيلاحلا ام

 اهطبري ريمض ىلع لمتشت نأ - ؛

 :ةرآلا نحت ءاظوفلم ناكأ ءاوس .فوصوملاب

 هيف ولف اهون ارقتاو» 4«هلا ىلإ ه

 18١(, :ةرقبلا)

 سفن نع سفن يزجت ال اموي اوقتاو»

 يزج هل :ريدقتلاو ,(غ8 :ةرقبلا) «ائيش

,2 
 . 0 هيف

 00 وأ

 اأو .ًاصوصخم ًاييثل لثملا اذه يف دوصقملا سيل )١(
 مينل ىلع ٌرمأ دقل»تلق كنأكف .ناك مينل ٍّيأ دوصقملا

 اتع ةّيئاشنإلا ةلمجلا عوقو هرهاظ ام ءاج اذإ امأ (؟)

 اهنأ ساسأ ىلع ةلمجلا هذه ٍجّرُت نأ بجيف ٠ ةركنلل

 :رعاشلا لوقك اتعن ردا نوكيو .رمضم لوق لوععي
 طاتساو“ مالطنلا ني -150٠ نسن

 طل تنندتلا تيار لف ندع :اوزاتع
 .طق ٌبئذلا تيأر له :هيف لوقم قذمي :ريدقتلاف
 هب لوعفم بصن لحم يفنعطق بئذلا تيأر له»ةلمجف
 .فوذحملا لوقلل

 لوق يف ابك .هنم ّلدب طبارلا لحم لحي نأ زوجي (؟)
 :رعاشلا

 ا َء قوف نم لبنلا فيفح نأك

 دقو 59 9 تعن «فنطم رافلا أطخأ» ةلمجف

 لأب اهفوصومب اهطبري يذلا ريمضلا نع ضيعتسا
 .«اهراغ أطخأ» :لاق هنأكف .«راغ» ةملك ىلع ةلخادلا

 تعنلا

 تعني دق :ةلمجلا هبش تعنلا حج

 ,(”ةدئافلا مات نوكي نأ طرش .ةلمجلا هبشب

 (ةذي جردملا مامأ اذيملت تدهامو ركن
 تعنلا عبتي:هتوعنم عم هتقباطم - ع

 .دارفإلاو .بارعإلا يف هتوعنم ٌيقيقحلا

 ,ثينأتلاو .ريكذتلاو .عمجلاو .ةينثتلاو

 نالجرلا ءاج» :وحن .فيرعتلاو .ريكنتلاو

 تقلي .نعانف تدهانو» هنالقافلا
 تعنلا نأ كلا بوق طيقا نيني تررعو
 لمحت اذإ ّيقيقحلا تعنلاك وهف .ّيببسلا

 يركلا نابلاطلا ءاج» :وحن .توعنملا ريمض
 تاميركلا ِتابلاطلاب تررم»و .«بألا
 بارعإلا يف هتوعنم عبتي وهو .خلا ...«بألا

 هثينأت يف ىعاريو .طقف ريكنتلاو فيرعتلاو

 م اذإ .ءايناد ادرقم نوكيو: هدفي اه. ةيكذتو
 ءاسبتو هونت هتزمللا .دوغيا ارسم لمحت
 ةيهرتكلاوب ءايفونأ  نوكلا نالجرلا
 خلا ا

 ,تعنلا عطقب دارملا :تعنلا عطق - ©

 ةدئافلا متت ال يأ .ًاصقان ةلمجلا هبش ناك اذإ امأ (5)
 نأ زوجي ال كلذل ,هب تعنن نأ ّحصي ال هنإف .ًتعن هعوقوب
 .«هيف اتيب تيركشا» :لوقت

 تعنب قلتم ,«مامأ» فرظلا نم نوكملا ةلمجلا هبش ()
 تلق اذإ امأ .ءادوجوم»وأ .ةاتاكهةريدقت فوذحم
 ًاقلعتم ةلمجلا هبش حبصأ «جردملا مامأ ٌذيملتلا ٌثدهاش»

 .«ادوجوم» وأ «انئاك»:اهريدقت .ةفوذحم لاحب

 ريمض «امه».«ةيركلا»ةهبشملا ةفصلا لعاف «اههمأ» (1)

 .ةفاضإلاب رج لح يف ينبم لصتم
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 تعنلا

 يف هتيعبت نع هفرص .ةاحنلا حالطصا يف

 نأ نع هفرص يضتقي اذهو .هتوعنمل بارعإلا

 وأ :فوذح أدتبمل اربخ هنوك ىلإ ءاتعن نوكي

 أجلُي عطقلا اذهو .فوذحم لعفل هب ًالوعفم

 ,محرتلا وأ مذلا وأ حدملا دنع .ًانايحأ هيلإ

 هل دمحلاوو ., ”«ميظعلا هل ٌدمحلا» :وحن

 .ه مقرلا ةظحالملا رظنا .2"”«ميظعلا
 تعنلا ناك اذإ -أ :تاظحالم - 5

 00 .عمج مسال وأ عمجل وأ ىنثل

 ناك اذإف .افلتخم اَمإو ىنعملا يف ًادحتم تعنلا

 سحب لك اعزب لأ ضممدعل ادهم
 نيد نيبلاط يار :وحتن ,هنوعنم

 نكي اذإو 0 :تابدهم تابلاطو

 نخنت افرطعتو قرف هانقس ءًادحتم تعنلا

 :«ةدهتجملاو ةبدّوملا نيتبلاطلا تيارق

 .«رعاشو بتاكو هيقف لاجرب 5007

 ل حل امرت
 عمجي وأ ىنثي لب ءقّرفُي ال يذلا ,ةراشإلا
 نعت «تاضوألا .ذحألا ًابيلقت

 ءالؤهو (عاجشلاو دهتجملل) «نادهتجملا
 .«(ريقفلاو ينغلاو دهتجملل) ءاينغألا

 «لوعف» نزو ىلع يتلا تافصلا نإ - ب

 وحن ,«لعاف» ىنعمي

 ناده ءاج» :

 ىلع وأ «رويغ .روبص» :

 .عوفرم .«وه»هريدقت فودذح أدتبم رخ :«ميظعلا» )١(

 «ينعأ»هريدقت فودحم لعفل هب لوعفم :«ميظعلا» )2(

 .حيرج» :وحن ,«لوعفم» ىنعب «ليعف» نزو

 «راذهم» :وحن «لاعفم» نزو ىلع وأ .«ليتق

 وأ .«ريطعم» :وحن ,«ليعفم» نزو ىلع وأ

 اهيف زوجي .«رذهم» :وحن ,«لعفم» نزو ىلع

 ءاثنؤم اهتوعنم ناك نإ .ثينأتلاو ريكذتلا

 .«ةرويغ ةأرما»و «ٌرويغ ةأرما» :وحن

 هنإف .لقعي ال ام عمججل اتعن ناك ام -
 وأ .عمجلا ةلماعم لماعي نأ :ناهجو هيف زوجي

 :لومقتف .ثنؤملا درفملا ةلماعم لماعُي نأ
 .«تاقهاش ًالابج وأ .ةقهاش ًالابج تدهاش»

 يف حصي .عمج مسا توعنملا ناك اذإ - د

 موق نحن» :وحن .اعم عمجلاو دارفإلا تعنلا
 .«نوحلاص وأ ع

 مدع يأ) تعنلا عابتإ بجي - ه

 ةركنلا نأل) ةركنلا توعن لوأ يف .(هعطق

 تيأر» :وحن .(هب صّصخَشَتل اهتعن ىلإ جاتحت
 هيلإ جاتحي يذلا تعنلا يفو .هاّيكذ ابلاط

 ديز ءاج» :وحن .هب صصختيل هن
 صاخشأ ةدع كانه ناك اذإ) «ّرجاتلا

 مسأ تعن يفو .(ديز مسا يف نوكرتشي

 تعنلا يفو .«ماعلا اذه ٌترز» :وحن .ةراشإلا

 نآرقلا»و ,«مارحلا دجسملا» :وحن ,مزقلملا

 جاوزأ» :وحن .دكؤملا تعنلا يفو .«ميركلا

 ..«ةثالث

 ال توعنملا ناكو .توعنلا تلاوت اذإ -

 ,.اهعيمج ركذب الإ ,(فّرعُي ال يأ) نيعتي
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 .اهلك اهنودب نيعت اذإو'''اهلك اهعابتإ ّبَجَو
 عابتا زاجو .عمطقلاو عابتإلا اهيف زاج

 ال ناك اذإو .رخآلا اهضعب عطقو اهضعب

 + لا نعي ال امو تكنو اوضقي أل] نعي

 .مطقلاو عابتإلا .هادع ام يف زاجو .عابتإلا
 اهضعب عطقو .توعنلا ضعب لصو لاح يلو

 .عوطقملا ىلع عباتلا ميدقت بجو .رخآلا

 يف نيعت .ةركن توعنملا ناك نإ -ز
 يقابلا يف زاجو .عابتإلا هتوعن نم لوألا
 .عطقلا

 ناك اذإ الإ تعنلا فدح زوجي ال - ح

 :رعاشلا لوقك ماعلا نم مهفي هفذح دعب

 ركب نيّدحلا ٍةليسسأ برو

 ديجو غرف اههة ةَفهْفَهُم
 ؛'"'ليوط ديجو ٍمحاف 3 ال :ريدقتلاو

 نم مهف اذإ الإ ًاضيأ فذحي الف .توعنملا ام
 الاي تعنلا ناكو .هفذح دعب مالكلا

 :يأ .«تاغباس لمعا» :وحن .لماعلا ةرشابمل
 نم اضعب ترعنملا ناك وأ ةتافباس اغورزقل

 لوقك .«يف»دب وأ «نم»ب رورحي مسا

 :رعاشلا

 اذإ «ّيقيسوملا رعاشلا رجاتلا دمحمب ٌتررم»: :لوقتف(١)
 .رعاش را مهدحأ :ةثالث همسا ىف ءادمتو كراش

 .يفيسوم رعاش كلاثلاو .يفيسوم رجات يناثلاو
 (قنع يأ) ديج اهو (رمش يأ) عرف اه ةأرما لك (1)
 .لذتبم ىنمملا ناكل .فوذحملا تعنلا رّئقي مل ولف

 تعنلا

 متين ابهبوس قاتم كفاول
 ا" هليمو بسح يف اهلضفي

 يف اهلضفي دحأ اهموق يف امهريدقتلاو

 تيوقنملا دع دقو .«مثيت مل مسيمو بسح

 كلذو .هفذح طورش هيف رفاوتت نا نود

 :رعاشلا لوق يف اك ,ةيرعشلا ةرورضلل
 ,شيسقأ ين لام نم كنأك

 تكي ةناحر نيب ٌمَقْمَعُم
 .«لامج ْنِم ٌلَمج» ريدقتلاو

 دعب وأ «ال» دعب تعنلا عقو اذإ - ط

 .واولاب نينورقم امههراركت بجي هنإف .«امإ»

 ,«ذهتحي الو لوسك ال ٌبلاط ينراز» :وحن
 .«ينغ اًمإو ملاع اَمإ لجر ىلإ يندشرأ»و

 .دحاو توعنمل توعن تلاتت اذإ - ي
 اهنضعي فلظع دك 1 :قفملا ةدعتم تتاكو
 ينغلا لرتلا ءاجو وحن ضني لغ
 نإف يناعملا ةفلتخم تناك اذإ اَمأ ؛«ٌيرثلا

 وحن .ازئاج حبصُي ضعب ىلع اهضعب فطع
 .«عاجشلاو ٌدهتجملاو ليمجلا ٌبلاطلا ءاج»

 ٌدهتجملاو ليمجلا ٌُبلاطلا ًءاج» وأ
 .«عاجشلاو

 تَرَ «متأتهاهلصاو مثالا يف عقت مل يأ «مثين» (9)

 مت «مثنَت» ةعراضملا فرح ربك دقر اهب ٠ «يتجن هلم

 اهلصأ) بيذ يف اك ةرسك دمب اهنوكسل ءاب ةزمهطلا تبلق

 رم اهلصأ) ريبو (بنذ
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 هل .حدملا ءاشنإل دماج ضام لعف

 «سئب» :رظنا) .اهبارعإمو «سنئب» ماكحأ

 حصي ثيح اهناكم «معن» اهتلئمأ يف اععاَو

 عبرأ اهو .(مذلاو حدملا لاعفأ :رظناو .ىنعملا

 .معنو معن .معن .(حصفألا يهو) ّمُعِن :تاغل

 :امهتاقحلمو سئبو معَ
 .مذلاو حدملا لاعفأ :رظنا

 :ماعن وأ معن وأ معن

 لح ال نوكسلا ىلع ينبم باوج فرح
 :هيناعم نم .هل لمع الو بارعإلا نم هل

 عفو اذإ كلذو .ربخملل قيدصتلا ١-

 معن ,ملعملا ٌرضح» :وحن .ةيربخ ةلمج دعب

 .«رضَح
 دعب عقو اذإ كلذو .بلطلل دعولا - ١

 ٌبتكا» :وحن .ضيضحتلا وأ .يبنلا وأ ءرمألا

 .«معن -.لساكتنال» :وحنو .«معن - .كضرف

 ةباجالاو .«معن -.تدهتجا الهر :وحنو

 .«معن»ب اهنم نسحأ بلطلا دبب «لجأ»ب
 _ عقو اذإ كلذو .ربختسملل مالعإلا - *

 يل له» :وحن .ماهفتسالا دعب

 : ٠١(
 .0 «معن

 )١( «؟تحجن امأ» :تلئس اذإ اَمأ .تحجن معن :ىأ -

 .«عاجش يىدنج كنإ معنا :وحن

 و

 : معن
 يو معن ال دعب ةعفاولا «ام» رظنا

 : سفن
 نم دب الو .ٌيونعملا ديكوتلل ظفل

 ءاج» :وحن .دكؤملا قباطي ريمض ىلإ اهتفاضإ

 تءاج»وو «اهسفن دنه تءاحو»و ل ديز

 بالطلا ءاج»و «''ءامههاسفن نادنملا

 ةمضلاب عوفرم ديكوت :«سفن»)«مهسفنأ
 رج فرحب ع دقو (..فاضم وهو ةرهاظلا

 :«هسفنب») «هسفنب ريدملا رضح» :وحن .دئاز

 لحن ل نددكلا لع ويم دئاز رج قرح ءابلا

 عوفرم ديكوت :«هسفن» .بارعإلا نم هل

 لحملا لاغتشا اهررهظ عنم ةردقم همضب

 ءاطاو .فاضم وهو .دئازلا رجلا فرح ةكرحب

 رج لحم يف رسكلا ىلع ّينبم لصتم ريمض
 وأ «ناسنإ» ىنعب يتلا «سفن» اَمأ .(ةفاضإلاب

 وحن .ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعتف «حور»

 "نأ كيلع كلذل .حجنت مل كنأ ىنعملا ناك عت تيخاو

 ىلع ادر تحجن كنإ لوقلا ٌتدرأ اذإ «لب»ب ٌدرن

 «؟تحجن امأ»:لازسلا

 نابلاطلا ءاج» وأ «اهسفن نادنلا تءاج» :زوجيو )١(

 .حصفقألا وهو «سفن» دارفإب ءاهسفن

 حد



 ةركنلا

 «سفن») (غ8 : :ةرقبلا) - «ًانيش نيف
 .(ةمضلاب عوفرم لعاف

 لامعتسا ءىطخي نس 0 ا

 نأ اندجو اننكل .“ةف
 شيعي نباو ينج نباو ؟"'"هيوبيس ٠:بأ ١)" ٠نأ ١)

 .ةفاضم اهلمعتسي ةغللا نيطاسأ نم مهريغو

 ه2

 :يفنلا

 .تابثإلا دضو .راكنإلاو دحجلا وه

 يذلا وه ىأ .تبثملا ريغ وه يفنملا مالكلاو

 تاوداو .يفنلا تاودأ ىدحإ هيلع تلخد

 : يهو .فرحأ ة ةتسو .لعف يهو ٠ «نميل :يفنلا

 يف الك رظنا ا 1 ءْنل ءنإ .تال .ال ام

 :نامسق يفنلاو .هتدام

 ام هدعب يتأي ال ام وهو :ضحم - ١

 ,ًبذكأ نل» :وحن .تابثإلا بجويو .هضقني

 .«لساكتأ م
 ام هدعب تأي ام وهو .ضحم ريغ - "

 ,ةعئاشلا ءاطخألا مجعم :يناندعلا دمحم :رظنا )١(

 .7107 ص ١68٠١. .ط .توريب .نانبل ةبتكم

 .قالوب .ةيريمألا ةعبطملا .باتكلا :هيوبيس (؟1)

 51٠١ و501 ص١ جاه 71

 راد .راجنلا يلع دمحم قيقحت :صئاصخلا :ىنج نبا (؟)
 .157١ص .؟ َج ,ت.ال .تورعب .يبرعلا باتكلا

 80 ص ١1ج .تءال

 3 كارأ ام» :وحن .تابثإلا بجويو .هضقني

 .«ةقيدحلا يف لمعت

 َء

 :صقنلا

 يتلا فرع ناشياووكيو ءاجارعإ

 0 رع ا

 تررم»و .«كبا تدهاش»و .«كبا اذه»

 .ةتسلا ءامسألا :رظناو .«كبأب
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 :لقثلا
 «لالعإلا» يف «لقنلاب لالعإلا» عجار

 :ةركنلا

 تين « نعم ناعم لل لع لدي جلا
 يف ههباشت هعون نم ةريثك دارفأ نيب هعويش
 رج هسا اههدلك لغ ةدضيو هيتع
 لخديو .خلإ ...خأ .ةلاسر ءروفصع .باتك

 ةمالعو .لاعفألاو لمجلا ةركنلا مكح يف
 اهديفت يتلا «لأ» اهسفنب لبقت نأ ةركنلا
 نأ حلصت وأ .(لجرلا لجر :وحن) فيرعتلا
 ةروكذملا «لأ» لبقت ىرخأ ةملك عقوم عقت
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 ةدوصقملا ةركنلا

 لوخد ٌححصي , ال يتلا ةركنلا «وذ» ةملك وحن)

 ةملك ىلع اهوخد حصي لب .اهيلع «لأ»

 :ناعون يهو .(اهانعمب يتلا «بحاص»

 ىتلا ىهو .ةّمات وأ ةضحم ةركن - ١
 9 اكول .ةارفأ نوب امتاتك اهاننم. وكت

 يتلا «لجر» ةملك وحن .درف لك ىلع هقابطنا

 مدعل ءلاجرلا دارفأ نم درف لك ىلع قدصت
 نود مهضعب ىلع ةروصقم اهلعجي ديق دوجو

 مل اذإ ةّمات وأ ةضحم نوكت ةركنلاو .هريغ
 هكا فض ا قشر

 وأ ةضحملا ريغ ةركنلا - ؟

 ىلع قبطنت يتلا ةركنلا يهو .ةصقانلا

 لجر» :وحن : ,مهلك ال سنجلا دارفأ ضعب

 دارفأ ضعب ىلع قبطنت ىتلا تدفن

 يهف «مهريغ نود ,نوبذهملا مهو .لاجرلا

 نم انيش ةيدحيمو انهتعنب تبستكا

 اهلعج امت .ددعلا ةلقو .ديدحتلاو صيصختلا

 وأ ةضحملا ةركنلا نم ًاعويشو اماه ّلقأ

 ةركنلا يه ةضحملا ريغ ةركنلاو .ةّماتلا

 .ةركن ىلإ ةفاضملا وأ .قباسلا لثملاك ةتوعنملا

 ةركن ىلإ ةفاضملا وأ .«ةيرق ٌلجر» :وحن

 .«ةيرق لجر ْنبا» :وحن .ةركن ىلإ ةفاضم

 :ةدوصقملا ةركنلا

 اي» :وحن ,2ىدانملا عاونأ نم عون يه

 هجنت اعف اذعلاو يدانت تنك اذإ لع

 ركل ريغ قود هدصقتو ءادتلاب-هللإ
 نب دسقلا" بيست ةنوقت .مادللاب ةدربقتلا
 ةينبم يهو .ةركن ءادنلا لبق يهو .اهئادن

 :«لجر») .ءادنلا لبق هب عفرت تناك ام ىلع

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع يم ىدانم
 .ءادنلا :رظناو .(فوذحملا ءادنلا لعفل هب

 ه
 :يهنلا

 ٌفكلا بلط .نايبلا ملعو وحنلا يف وه
 هجو ىلع .هنع عانتمالا وأ .لعفلا نع

 يهو ةدحاو ةغيص هلو .مازلإلاو ءالعتسالا

 ةيهانلا «ال» ب نورقملا عراضملا لعفلا ةغيص

 .«لساكتت ال» :وحن .ةمزاجلا

 ,يقيقحلا هانعم ىلع يبنلا جرخي دقو

 اسوا فاعلا نفل داعم ناعم لع لدنك
 ارنا نوكي امدنع كلذو .ءاعدلا - ١

 وحن ءانأشو ةلزنم ىلعألا ىلإ قدألا نم

 .«تأطخأ نإ ينذخاؤت ال 05

 نوكي امدنع كلذو .سايهتلالا - "

 أرذَق هيواسُي رخآ ىلإ صخش نم ًارداص

 ٍ :رعاشلا لوق وحن .ةلزنمو

 مكتدوم ينيسنُي دعُبلا اوبن ال
 نمزرلا لسع ص نأ تانيه ناهيع

 ىلإ ًاهجوم ناك اذإ كلذو ,ينمتلا - "٠
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 :ءاسنخلا لوق وحن .لقعي ال ام

 ادلجتت الو دوس يني

 لوق وحن : .داشرالاو , ا -

 مورم فرش يف َتْرَماَغ اذإ
 مويعبستلا نودابم متقن التف

 نوكي امدنع كلذو .خيبوتلا - 6

 لوقاوحب نانا فرعي هل ارمأ هنعمل
 :رعاشلا

 لكم نانو نابخ نعاس
 ميظع .تلعف اذ :فالتع ان

 يف ةئيطحلا لوق وحن .ريقحتلا -1

 :ردب نب ناقربزلا
 اهتيغُبل لحجْرت ال راكما عد
 يساكلا ٌمعاطلا تنأ كنإف 0

 :رعاشلا لوق وحن ٠ سفرا +

 ةَيحؤر دبع انيركك 2 ال

 اومتخ ادن مهاخسأب ماركلا نإ

 :رظنا .اهبارعإ رعت :::4كايسكلا# نحب
 م6

 خساونلا

 خسانلا :رظنا

 :بصاونلا
 .بصنلا :رظنا

 نون - ةوسنلا نون - ديكوتلا نون
 .ةياقولا

 .(نونلا) .ن :رظنا

 :نأَم

 ىلع يىنبم ىدانم .مونلا ريثك اي :ىنعمب
 ءادنلا لعفل هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 .فوذحملا

 :رخآ ناكم ٌرِج فرح ةباين
 )٠١( رجلا :عجار

 يف تاكرحلا نع فورحلا ةباين
 ايي

 لاسلا وكمل عمجو .هب قحلملاو يتلا ىف

 لامفألاو كنملا ا هب حلما

 ىلإ دحاولا نم ددع نع اهب ىنكُي ةملك
 لمعتست ال اهنإ لوقي ةاحنلا روهمجو .ةثالثلا
 ومكنا نقل امو: ع ةمفأ لعبا :ةوقتلا .قفي“ألا

 فلأ قلو هم فو نوثالث هكنحو ةهرشعا)
 يل

 .(( فيبدو
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 باب

 :(ءاطا)ه

 فرح - ب ريمض - أ :نيهجوب يتأت

 .تكسلل

 بناغلل لصتم ريمض :ريمضلا ءاه -أ

 ' :لحم يف بم .ركذملا درفملا
 قع 1010 لرش جل زا يعل دا

 :«هتمركأو اديز تدهاشا» :وخت .لعفلاب
 لصتا اذإ كلذو .ةفاضإلاب رج - ؟

 .«هب اتك د عاضأ» :وحن .مسالاب

 لصتا اذإ كلذو ءٌرجلا فرحب رج - '*

 .«هب ٌتررم» :وحن ءرج فرحب

 اذإ .اهتاوخأو «نإ» مسا بصن - ؛
 .«دهتحي ذيملت هنإ» :وحن ءاهب لصتا

 ىلع ينبم فرح :تكّسلا ءاه - ب

 دازُي .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 .اهيلع فوقولا دنع ةملكلا رخآ يف ازاوج
 . ه ةرقفلا ,فقولا :رظنا
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 ءاحل

6 
 :ًاه اه وأ ْه ئه 6

 ينبم لكألل لبإلا ةوعدل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا ىلع

 :اه

 - ب .هيبنت فرح -أ :هجوأ ةثالثب يتأت

 ىلع بم فرح :ةيهيبنتلا اه -أ

 لخدي .بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا
 :ىلع

 :وحن .ديعبلا ريغل ةراشإلا مسا ١-

 .«ءالؤه .ناذه ءاذه»

 اهبأ اي» :وحن .ءادنلا يف ةّيأو ّيأ - ؟

 .«ةأرملا اهتيأ ايدو .«لجرلا

 متنأ اه» :ةيآلا وحن .عفرلا ريمض - "
 1١15(. :نارمع لآ) «ءالوأ



 اهي وكت لفل نرتقملا يضاملا - ؛
 1 دق

 ةئانللا لفت نعمت :ريمضلا اه - ب

 يه يتلا ءاطلا بارعإ 207 .ةدرفملا ةثنؤملا
 اهرظناف .درفملا ركذملا بئاغلل لصتم ريمض
 .اهناكم «اه» اهتلثمأ يف ًاعضاو

 ينبم :رمأ لعف مسا يه يتلا اه - ج
 هيف رتتسم ريمض هلعافو .نوكسلا ىلع

 ذا هما را ا أ أ ردت انوع
 اه» :وحن .(بطاخملا بسح) ٌنتنأ وأ .متنأ

 :لوقت نأ زوجيو .ٌباتكلا ٍذَخ :ىنعب «ّباتكلا
 مؤاهو .(ثنؤملل) ٍءاهو .(درفملا ركّذملل) ءاه
 وحن .(ثانإلا عمجلا نؤاهو .(روكذلا عمجل)
 1١( :ةقاحلا) «ةّيباتك اوأرقا مؤاهه :ةيآلا

 ,نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا .«مراغم)
 .نينكاس ءاقتلا نم ًاعنم مضلاب كر دقو

 دولا :هريدعت 00 هيف رتتسم ريمض هلعافو

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :«اوأرقا»

 لصتم. نيمف واولاو :ةعابجلا واوب هلاصتأل

 .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«هيب اتك»

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو .ءايلا لبق ام ىلع

 تكسلل فرح ءاهلاو .ةفاضإلاب رج لح يف

 .(بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم
 فّرصتتف .باطخلا فاك اهقحلت نأ زوجيو

 ةدحاو ةملك اهلك 56 ,بطاخملا بسح

 تاه

 .كاه .كاه» :وحن .اهرخآ ةكرح ىلع ةينبم

 «ٌباتكلا ٌّنكاه» :وحن .«ٌنكاه .مكاه .اكاه
 ,حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا :«نكاه»)

 !نيدتعت .ايوحو: هينا نسج نهم ةلغانو
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :«ٌّباتكلا» .نتنأ
 .(ةرهاظلا

 :ءاه

 ءوغأ لعف مسأ يه يتلا «اه» رظنا
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 :ءايلؤاه

 .ءالؤه :رظنا .«ءالؤه» ريغصت

 :مؤاه

 .رفأ لعف مسا يه ىتلا «اه» رظنا

 :تاه

 :ىنعب .رسكلا ىلع بم رمأ لعف مسا
 وأ ًادرفم تنال ركذملا هيف ىوتسي: .ينطعأ

 هيف راتسم ريمض هلعافو ,ًاعمج وأ يف

 ذأ اننا وأ نا وا ::تنأ ةةريدقت اور

 وحن .(بطاخملا بسح) ُنتنأ وأ ,متنأ
 .«ملقلا تاه»
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 :اذنأه وأ ءاذنأ اه

 :اذنأه وأ ءاذنأ اه

 ريمضلاو «ةيهيبنتلا «اه» نم كك ظفل

 :يلاتلاك برعيو .«اذ» ةراشإلا مساو .«انأ»

 لع ال نركتلا لغ نيم فرد لاحت

 لصفنم عفر ريمض :«انأ» .بارعإلا نم هل
 «اذ» .ادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا

 ,ءالوأ متنأ اهو ءاذ تنأ اه :لاقيو .ربخ

 .هسفن بارعالاب

 :أتاه

 «ات»و ةيهيبنتلا «اه» نم 207 ظفل

 .ةيراشإلا ات :رظنا .ةيراشإلا

 :كاتاه
 «أات» و ةيهيبنتلا «أاه» نم بكرم ظفل

 ات :رظنا .باطخلا فاكو .ةّيراشإلا

 .ةيراشإلا

 :نيتاه ,نيتاه ,ناتاه ,ناتاه
 و 60 >7

 «نات»و ,ةيراشإلا «أاه» نم بكرم ظفل

 .ةيراشإلا نات :رظنا .ةيراشإلا «نيت» وأ

 :يهتاه ,هتاه .هتاه

 «هتا>و ,ةيهيبنتلا «أاه» نم بكرم ظفل

 .هت :رظنا .ةيراشإلا

 5 م

 :نيتاه ,نيتاه

 «نينا»و ةيهيبنتلا «أه» نم بكرم ظفل

 .ةيراشإلا نات :رظنا .ةيراشإلا

 :نك اه ءاهكاه ,مكاه ,كاه .كاه

 .رمأ لعف مسا يه ىتلا «اه» رظنا

 : لاه

 ىلع ينبم .ليخلا رجزل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لح ال .رسكلا

 :ءالؤه

 «ءالوأ»و ,ةيهيبنتلا «اه» نم بكرم ظفل

 .ءالوأ :رظنا .ةيراشإلا

 :انهاه
 «انه»و ,ةيهيبنتلا «أه» نم 57 ظفل

 .انه :رظنا .ةيراشإلا

 :تابماه

 .تاهيه :رظنا .«تاهيه» يف ةغل
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© > 

 :به
 :يقأت

 نم (هل ّيضام ال) دماج رمأ لعف - ١

 ىلع لادلا .ّنظلل يتلا بولقلا لاعفأ

 أدتبم امهلصأ نيلوعفم بصني .ناحجرلا

 .«أحجات ًاديز به» :وحن .ربخو

 ل
 ,ًاربخو أدتبم اهلصأ سيل نيلوعفم بصنب

 ىلإ ىذدعتي دقو 5558 ريقفلا بها :وحن

 .هسفنب بوهوملا ىلإو .ماللاب هل بوهومل

 1 ريقفلل به :وحن

 .فاخ :ىنعع «باه» نم ره لعف - *

 «كبر به» :وحن ءادحاو هب الوعفم بصني

 .هفخ :يأ

00 

 :بش
 :يتأت

 أدتبملا عفري ًاصقان ًايضام العف ١-
 :ىنعب تناك اذإ كلذو .ربخلا بصنيو

 اهريخ نوكي نأ طرشبو .«أدتبا» وأ «عّرش»

 ب نرتقم ريغ عراضم اهلعف ةّيلعف ةلج
 .«سردلا حرشي ُملعملا ٌبه» وع هنأ

 ,«أدتبا» ىنعب نكت مل اذإ .اّمات العف - ١
 «ءاوهلا ٌبه» :وحن

© > 

 :جه
 ىلع ينبم .منغلا رجزل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لحم ال .نوكسلا

 :اجه

 ىلع ّنبم بلكلا رجزل توص مسا

 هَ

 :له

 اذه» :برعلا لوقت ,حدملل ,ضام لعف
 وأ .كافك :ىنعب «لجر نم َكّده لجر
 نم برعلا نمو .خلا ...كرسك وأ 5
 هذه» :وحن .هثنؤيو هك هعمجو هينثي

 كاَّدَه نالجر ناذهو .ٍةأرما نم كتّدَه ةأرما

 ظفلب هلمعتسي نم مهنمو ,خلا ....«نيلجر نم

 .ثنؤملاو ركذملاو .عمجلاو ىلا عم

 ب فوضولا را ىرجب هير نم مهنمو
 و

 هيفبيو

 دحاو

 اره كس ده» ل ًارتاضت هلعجيف

 بارعإلا يف هلبق امل هعابتإ عم .دحاو ظفلب

 نم كده لدتر اذه وحن ,هل تعن هنأ ىلع

 .«نيلجر نم كده نيلجر تفزكأ»و «رلجر

 .«ةأرما نم كده ٍةأرماب 520
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 اذه

 .بارعإلا نم هل لحم ال .نوكسلا

 :اذه

 «اذ»و .ةيهيبنتلا «اه» نم نكرم لفل

 .ةيراشإلا اذ :رظنا .ةيراشإلا

 :كيذاذه

 ًاقلطم ًالوعفم برعت ,كينانح :ىنعب

 ,فاضم وهو ملا ةغيصب هنأل ءايلاب ًابوصنم
 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 .هيلإ فاضم رج لح

 :ناذه
8 

 «ناذ» و .ةيهيبنتلا «اه» نم بكرم ظفل

 .ناذ :رظنا .ةيراشإلا

 :هده

 «هذ»و .ةيهيبنتلا «اه» نم بكرم ظفل

 .هذ :رظنا .ةيراشإلا

 ىل

 «نيد» و ةيهيبنتلا «اه» نم بكرم ظفل

 .نيذ :رظنا .ةيراشإلا

 :سه وأ سه
 ,ناسنإلا وأ .منغلا رجزل توص مسا

 نم هل لح ال نوكسلا وأ حتفلا ىلع ّينبم
 .بارعإلا

 :اذكه

 فاكو ,ةيهيبنتلا «اه» نم تك ظفل

 .ةيراشإلا اذ :رظنا .ةيراشإلا «اذ»و .هيبشتلا

 :له
 لح ال نوكسلا ىلع بم ماهفتسا فرح

 "”قيدصتلاب صتخم .بارعإلا نم هل

 دقو .«؟ديز حجن له» :وحن ."!يباجيإلا

 ناسحإلا ٌءازج له» :وحن ,يفنلا اهب ٌدارب
 ,لعفلا ىلع اهوخدب ٌصتختو .«ناسحإلا الإ
 مسالا ناك ,لعف هدعب مسا اهالت اذإف
 ,رهاظلا لعفلا هرسفُي فوذحم لعفل الومعم

 لعاف :«كوخأ») «حَبن كوخأ له» :وحن
 .(حجن :هريدقت فوذحم لعفل

 هلوق وحن ,«دق» ىنعمب له» يتأتو

 .«ألو وأ

 .؟هديز حجن ام له» لوقلا ّحصي ال كلذل )١(

 ٠و



 مله ع

 نم نيج ناسنإلا ىلع ىَنأ لَه :ىلاعت
 ىلع ىتأ دق :يأ) ١(. :رهدلا) «رهّدلا
 امو تفي :(رهذدلا نم نيح :ناسآلا

 هلوق وحن .«الإ» لوخد كلذ نّيعُيو ,ةيفانلا
 الإ ناسحإلا ٌءازج ْلَمظ :ىلاعت
 ام :ىنعملاو) ٠١(. :نمحرلا) #*ناسحإلا

 وحن .رمألاو .(ناسحإلا الإ ناسحإلا ٌءازِج

 :يأ) 1١( :ةدئاملا) «نوهتنم ْمْتْنأ ْلَهَنِل

 ...(اوهتنا

 ص

 :اله
 ىلع ينبم ليخلا رجزل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

2 
- 

 : ااه

 هلعافو ,عرسأ :ىنعي رمأ لعف مسأ
 وأ ,تنأ :هريدفت انوع هيف راتسم ريمض

 بسح) ,نتنأ وأ هو وأ ءاهتنأ وأ 5(

 .(بطاخملا

 :يقأت

 (ثحب بلطلل يأ) ضيضحت فرح - ١

 موقت اله» :وحن ,عراضم لعف اهدعب ءاج اذإ

 ,عوفرم مسا اهدعب ىتأ اذإو .«كبجاوب
 0 فوذحم لعفل العاف نركب

 لفل لعاف :هديز») «ملعتي ٌديز اله» :وحن
 اله :ريدقتلاو .روكذملا لعفلا هرّسفي فوذحم
 .ةرهاظلا ةضلاب عوفرم لعق دير لعتي

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«ملعتيا»
 اذار كنف رعيم نيم“ هلعاقو ةرهاذلا

 لحم ال ةّيريسفت «ملعتي» ةلمجو ءوه :هريدقت
 .نضيطختلا ظنا ن(بارعالا قمتم

 ىلع مولل يأ) ميولتو ميدنت فرح - ؟

 لعف لع :تلخو اذإ كلذو (لغفلا كرت
 .ميدنتلا :رظنا .«كبجاوب ّتمق اله» . ضام

 ود طز لمست: .لاعت هدم ةيلك

 لَه :ةيالا وحن :ةيدعتمو «ديز اي ع

 مسا :«ملهد) ( :ماعنألا) « مك َءادهش

 ريمض هلعافو .حتفلا ىلع ؛ ينبم رمأ لعف
 4 ادهش أ ةهررالقل ابوجو هيفا واكتب
 وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 قلاع بف لعضتم نيعط همك» :قانطم
 دنع ىهو .(ةفاضإلاب رج لح. يف نوكسلا

 اهيف يوتسي لاعفألا ءانشا نما نييزاجحلا

 نو داقم زل ورك ذملاو عمجلاو ىنثملاو درفملا

 :رناشلا هب هرتجاي مآ لسددكت لدا
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 اًرَج مله

 رار نع يتم دع د
 لعف :هاوُمْلَعم) رمألا لعف بارعإ اهنوبرعُيو
 واوب هلاصتال نونلا فذح ىلع ّيبم رمأ

 ىلع ّنبم لصتم ريمض واولاو .ةعامجلا
 نييزاجحلا ةغلو (لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ُملَه لق ليزنتلا ءاج اهيو ٠ .حصفألا يه
 16١(. :ماعنألا) «مكءادهش

 :اًرج مله
 دوصقملا سيلو رارضمألا هب دصقي ريبعت

 ةوحن يف برعيو .ميمعتلا لب .ئسحلا رمل
 ىلإ | ارج لهو عوبسألا لَو نم رطملا لزن»

 يم نها لعف مسا :«ملَه» :يلاتلاك «مويلا

 ير .حتفلا ىلع

 وأ 56 وأ ءاهتنأ وأ ثنا وأ ا :هريدقت

 لاح :«ارج» .(بطاخملا بسح) نتنأ

 املطم الوعفم وأ :ةرهاظلا ةختفلاب ةيوستن
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ايويضتي

 اذإ كلذو .أصقان ءًايضام العف ١-
 كلذ دنع اهريخو ءًادتباو عرش :ىنعمب تناك

 ,«نأ»ب نرتقم ريغ عراضم اهلعف ةّيلعف ةلمج

 30 ٌرطملا لهلم» :وحن

 :ىنعب نكي مل اذإ كلذو .اًمات العف - ؟

 .«بوثلا لهله» :وحن .عرش

. 
 مه

 .روكذلا نييئاغلل لصتم وأ لصفنم ريمض

 :لح يف نوكسلا ىلع ّينبم
 .«نوهبتنم مه» :وحن يف أدتبم عفر - ١
 الإ خنت اهون ىف لغأف مفرداخا#

 .«مه

 ملُظ ام» :وحن يف لعاف بئان عفر -1
 .«مه الإ

 وأ لعافلا نم لدب وأ ديكوت عفر - ؛
 ,«مه اوزاج» :وحن يف نيرمضملا هيئان

 .«مه اوملظ»و

 بصنلا ريمضل ديكوت بصن -ه

 .«مه مهتأفاك» :وحن ,لصتملا

 :لصتملا رجلا زيمششل ديكوت د -5
 .(«مظ مهب تورط :وحن

 ع رو وعن ءرجلا فرحب رج - +

 لصتا اذإ كلذو .هب لوعفم بصن - 8

 .«مهتأفاك» :وحن ,لعفلا مساب وأ لعفلاب

 , لصتا اذإ كلذو .ةفاضإلاب رج -1

 .«مهنطو نع نوعفادي دونحلا» :وحن .مساالاب
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0 

 :امه

 ركذملا .ىتملل' :لضفنم وأ .لضتم نمط

 .«مه» بارعإ برعت .نيبئاغلا ثنّوملاو

 .مه :عجار

 :ةزمطلا

 .أ :رظنا

 ةزمه ,ةيدعتلا ةزهه ةيوستلا ةزمه

 ,عطقلا ةزمه ,لصفلا ةزمه ,بلسلا

 :لصولا ةزمه ,لقنلا ةزمه
 .ز .و .ح هه تارقفلا «أ» رظنا

 2 م

 :نه

 فرع :تابئاغلل :لضقتم.وأ لضتم نش
 .مه :رظنا .«مه» بارعإ

 يهو .ءيش لك نع اهب ىنكُي سنج مسا

 .ةتسلا ءامسألا :رظنا .ةتسلا ءامسألا نم

 :هاتنه ,هانه ,ناتنه ,نانه نه نه
- 

 خلإ ...هنانه اب 77 اب ل اي :يأ

 يهو .الوهج ىدانملا ناك اذإ لمعتست تايلك

 كانش

 تناك ذل ) مضلا ىلع هي ةينبع هدوصقم ه ةركن

 يف (ةانثم تناك اذإ) فلألا ىلع وأ (ةدرفم

 .فوذحملا ءادنلا لعفل ىدانم بصن لحب

- 

 انه
 .انه :رظنا انهو يف ةغل

 :انه

 ىلع ينبم بيرقلا ناكملل ةراشإ مسا

 وحن .هيف لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 قلعتم ...ةراشإ مسا :«انه») .«انه ملعملا»

 اهلخدت دقو (دوجوم :هريدقت فوذحم ربخب

 طسوتملا ناكملا ىلإ اهب راشُيف .باطخلا فاك
 اهلخدت دق اك «ةرايس كانه» :وحن .دعبلا
 اهب راشيف .باطخلا فاك نيبو اهنيب دعبلا مال
 يهر .«ةرئاط كلانه» :وحن .ديعبلا ٍناكملل
 ,ُتنُه ءانه ءانُه :اهتاغل نمو ءفّرصتتا ِ
 ته 97

 .«أانه» ةراشإلا مسا نم

 او



 كلانه

 مالو .«انه» ةراشإلا مسا نم نكرم ظفل

 هل لح ال رسكلا ىلع قيم فرح وهو) دعبلا

 فرح وهو) باطخلا فاكو .(بارعإلا نم

 .(بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ّقبم

2 
 © 2 . ه

9 

 :تينه وا تنقش

 .انه :رظنا .«انه» ىف ناتغل

 :نونه

 سنج مسأ نع ةيانك وهو) «نه» عمج

 .ءايلاب رجيو بصنيو هواولاب عفري

 يف ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم الاح برعت
 ا ل

 .(ًائينه ٌريخلا كل َتْب :يأ)

 2# ى-و
 38 .٠

 ابن

 و

 فرظ هاي ينرظتنا» :وحن يف برعت

 .ةحتفلاب ابوصنم نامز

© > 

 :هه

 ال نوكسلا ىلع ّنبم ديعولل توص مسا

 .بارعإلا نم هل لحب

 . انهاه :عجار

2 

 وه

 ال يتلا «مه» بارعإ ترغب .حتفلا ىلع

 .مه

 :اذ وه

 مسأو «وه» ريمضلا نم كر ةملك

 ريمض :«وهر» :يلاتلاك برعتو .«اذ» ةراشإلا

 نوكسلا ىلع بم ةراشإ مسا :«اذ» .ًادتبم

 ,ةيهيبنتلا «اه» اهلخدت دقو .ربخ عفر لح يف

 .«اذ وه اه» :لاقيف

 ىلا م ا#

 :ىد وه

 تار وطاب نيمضلا نما ةبك رم ”ةملك
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 و

 .«أذ وه» بارعإ برعت .«ىذ» ةراشإلا

 .اذ وه :رظنا

 : يلو
 ,ةبئاغلا ةدرفملل لصفنم مفر ريمض

 فرحب لصتت ال يتلا «مه» بارعإ برعُي

 .مه :رظنا .ريمص وأ .مسأب وأ رح

 سس 7

 :يه
 ,هيف تنأ اميف عرسأ :ىنعمب رمأ لعف مسا

 ,كيه :لاقيف .باطخلا فاك اهقحلت دقو
 مسا :«مكيه)) نك ,مكيه ءاكُيه .كيه

 .(متنأ :هريدقن ابوجو٠ هيف راتسم

 م 2

 :ايه

 ال نوكسلا ىلع ينبم ديعبلل ءادن فرح

 :ةئيطحلا لوق وحن .بارعإلا نم هل لح

2 

 :ايه

 ,هيف تنأ ايف عرسأ :ىنعمب رمأ لعف مسا

 ركذملاو عمجلاو قثملاو درفملا هب بطاخي

 2 85 ئ

 ريمض هلعافو .هتغيص ريغتت نا نود ثنؤملاو

 وأ :ثنأ أ .تنأ :هريدفت ابوجو هيف راتسم

 .(بطاخملا تسح)' نتنأ وأ :متنأ وأ ءاضأ

 :ةئيطا

 .ةئيطا ردصم :عجار

 :كل َتْيَه وأ َتْيَه وأ َتْيَن
 :لاستو» ملح قفا 13012 ٠ لف ا

 ركذملاو عمجلاو ىنثملاو درفملا هيف يوتسي
 فاتن .مالثلا دعب انهم نأ الا: كنزلاو
 رس نئاسلاب

 :«تيه» :يلاتلاك اثم «|(ىكل تيه» :برعنو

 هلعافو .هرخآ ةكرح ىلع ينبم رمأ لعف مسا

 اها. ةةردقت انوع منا لاف نامهف

 ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح ماللا :«ايكل»
 لقفل عشا قامت ينازعالا نعت هلا لح

 ىلع ىنبم لصتم ريمض :«اك» .«تيه»

 .رجلا فرحب رج لحم يف نوكسلا

 5 8 ” هم

 .«(كل تيه»و «كل تيه» :

 :كيه وأ كيه
 017 4 8ك

 .اًيَه :رظنا .اهبارعإ برعتو ايه :ىنعب

 ريمض لعافلاو .ضام لعف مسا اهبرعي نم مهنمو )١(

 .انأ :هريدقت رع هيف راتسم

 <,ىثآظكه



 هللا مي
 :هللا ُمُيَه

 .هقلا نميا :رظنا .«هقا نميا» ىف ةغل

 :هيه هيه

 ىلع ينبم ناويحلا رجزل توص مسا

 اهلعج دقو .بارعإلا نم هل لحم ال رسكلا
 ىلإ بلطلا هانعم رمأ لعف مسا مهضعب

 .هثيدح يف ةدازتسالا كئذدح

 :تاّهيه وأ تاهيه وأ تاهيه

 :ةيآلا وحن ءّدعب :ىنعب ضام لعف مسا

 :نونمؤملا) «نودّعوت امل تاهيه تاهيه)

 «ام» ....دئاز رج فرح ماللا :«امله) ١(

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 عراضم لعف :«نودعوت» .«تاهيه» لعاف

 نم هنأل نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 ينبم لصتم ريمض واولاو .ةسمنخلا لاعفألا

 ةلمجو .لعاف بئان عفر لح يف نوكسلا ىلع

 اهنأل بارعإلا نم اه لحم ال «نودعوت»

 .تاهبأ» :اهنم تاغل اهيفو .(لوصوملا ةلص
 .«ناهياه .تاهياه..ناهيأ .ناهيه

© > 

 :ناهيه
 .تاهيه :رظنا .«تاهيه» يف ةغل



 واولا باب

 :(واولا)و
 .مسقلل فرح ١- :ًاهجو رشع ينئاب يتأت

 واوتلا >6 .لانملا واوتا# ':نز .ناوضا

 ةيعملا واو ت3 .ةصملا واواح8“ :ةفانختسالا

 يتلا واولا -8 .ةفطاعلا واولا ٠- .ةفطاعلا
 زازا :نييلا واردة ايلف ام تخت

 .ةيضارتعالا واولا ١١- .عفرلا ةمالع
 .قوصللا واو ١١-

 :مّسقلل فرح يه يتلا واولا -أ
 .ريمضلا ال رهاظلا مسالا رجحي رج فرح

 .بارعإلا نم هل لحن ال حتفلا ىلع ينبم
 هل“ فباوعوت :فوذخملا مقا لعفب قلعتم

 نئفاكأل ِهللاو» :وحن ,ةيربخ ةلمج الإ نوكي

 مسقو رج فرح واولا :«هللاو») «ذهتجملا

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم
 :هريدقتو .فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم
 رورحي مسا ةلالجلا ظفل :«هللا» .مسقأ
 فرح ماللا :«نئفاكأل» .ةرهاظلا ةرسكلاب

 نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم ديكوتو طبر
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 ىلع ينبم عراضم لعف :«نئفاكأ» .بارعإلا
 ,ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حننفلا

 :هريدقت ايو هيف راتسم ريمض لعافلاو

 ال حتفلا ىلع ينبم ديكوت فرح نونلاو .انأ

 هب لوعفم :«دهتجملا» .بارعإلا نم هل لح
 نئفاكأل» ةلمجو ,ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 اهنأل بارعإلا نم امل لحم ال «دهتجملا
 واو مسقلا واو َتْلَت اذإو .(مسقلا باوج

 لك جاتحا آلإو .فطع واو ةيلاتلاف .ىرخأ
 :ةيآالا وحن .باوج ىلإ نيمسالا نم

 ١(. :نيتلا)#نوتيزلاو نيتلاو»

 لوأ يف عقي دئاز فرح :ٌبَر واو - ب

 ًأظفل رورحجم :ة 0 مسأ هدعب عقيو 007 ٠

 أدتبم هنأ ىلع الحم عوفرم ةفوذحملا «ٌبروب

 وحن .هدعب يتلا ةلمجلا هبش وأ ةلمجلا هربخ
 :سيقلا ىرما لوق
 ةلردس حرا ٍرحَبلا جوَمُك ليلو

 يلتبيل موممحلا عاونأتب لع
 معو

 دئاز فرح «بر» وأو وأولا :«ليلو»)



 واولا

 .بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع ينبم

 ةفوذحملا «بر»ب اظفل رورجم مسا :«ليل»

 فاكلا :«جومك».أدتبم هنأ ىلع الحم عوفرم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم (لثم ىنعب) مسا

 فاضم :«جوم» .فاضم وهو .«ليل»ل ةفص

 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورحي هيلإ
 ةرسكلاب وورجحم هيلا فاضح ةةرحبلاو

 ىلع ّنبم ضام لعف :«ىخزأ» .ةرهاظلا
 هلعافو .رّذعتلل فلألا ىلع رّدقملا متفلا

 ةلمجو .وه :هريدقت ًازاوج هيف رقتسم ريمض

 ةلمجو .أدتبملا ربخ عفر لح يف «ىخرأ»
 لحب ال ةّيئادتبا «ىخرأ رحبلا جومك ليلو»

 .(بارغالا جفاف

 عوقد حصي ام يه :لاحلا واو - ج

 علا ءاج» :تلق اذإف ءاهمقوم ة ةّيف هفرظلا «ذإ»

 دإ لعمل ءاج» : :لوقلا حَص ء .«كحاض ههجوو

 متفلا ىلع « يئبم فرح يهو .«كحاض ههجو

 ال .هل لمع الو بارعإلا نم هل ّلح ال

 ىلع لخدت الف ."0ةلمجلا ىلع الإ لخدت
 نوكتو .ةلمج هبش لاح ىلع الو ةدرفم لاح

 :ةيالا وحن ءلاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلا

 متنأو ةالصلااوبرقت اال»

 :وحن .«دقهب ةنورقم ةيوضام ةلمجلا هذه نوكتو )1(

 :وحن .ةّيلصولا «نإ» وأ .«هبتك طبأت دقو ملعملا ءاج»

 ,ةيلصولا هول» وأ .«نمزلا لاط نإو يفده ىلإ لصأس»
 جورب يف متنك ولو توملا مككردي» :ةيآلا وحن
 .(78 :ءاسنلا)« ةدّيشم

7“,48 

 .(47 :ءاسنلا) © ىراكش

 ّقبم فرح :ةّيفانثتسالا واولا - د

 لمع الو بارعإلا نم هل لح ال حتفلا ىلع
 نع ىنعملا ةلقتسم ةلمج لوأ يف يتأت .هل

 يأ) .ةلمجلا كلت نوكتو .اهلبق يتلا ةلمجلا

 نم اه لحم ال ةّيفانتتسا (اهدعب ىتلا
 للا لو قع فاما نقلت عننا رعإلا
 فضلا

 ىنعب فرح ىه :ةيغملا واو - ه

 «امدب وأ .ةلمجب ةقوبسم نوكت ,«عما)

 مسالا نوكيو .نيتيماهفتسالا «فيك»و

 :وحن .هعم لوعفم هنأ ىلع ًايوصنم اهدعب
 هن" لود ظنا: طربتلا 2 طاش: تَوسَو

 يتلا يه :ةفطاعلا ةّيعملا واو -و
 الو .ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع ةّيلعفلا ةلمجلا فظعت

 بوصنم عراضم لعف الإ اهدعب يتأي

 نأ اهطرشو ءاهدعب ًابوجو ةرمضم«نأ»ب

 :وحن ,ءضحم بلط وأ ضحم يفنب قبست

 «رمأتو») .«؟حودصلاب سانلا ٌرمأتو ٌبذكتأ»

 ىلع ينبم فرح ةفطاعلا ةيعملا واو واولا

 لعف :«رمأت» .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا

 ةمالعو ,ةرمضم «نأ»ب بوصنم عراضم

 رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 نم لوؤملا ردصملاو .تنأ :هريدفت ًابوجو هيف
 نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم «رمأت نأ»
 كنم نوكيأ :ريدقتلاو .«بذكتأ» لعفلا



 .(؟قدصلاب سانلا رمأو ٌبذك

 بم فطع فرح :ةفطاعلا واولا - ز
 يهو .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع
 ,مكحلا يف ارخأتم فطعت ذإ» .عمجلا قلطل

 «ميهارباو احون انلسرأ ٌدقلو» :ةيآلا وحن
 :ةيآلا وحن ءامُدقَتُم وأ 5١(. :ديدحلا)

 نم نيذلا ىلإو كيلإ يحوي كلذكإ
 وحن ًايحاصم وأ .(” :ىروشلا) «كلبق
 «ةنيفسلا ٌباحصأو ةانيجنأف» :ةيآلا
 ىلع السا فطعت يهو ١6(. :توبكنعلا)
 ريمض ىلع ًابسا وأ .ىلوألا ةيآلا يف امك مسا
 ةّيلعف ةلمجو ,ةثلاثلاو ةيناثلا نيتبآلا يف اك
 لعاف نوكي نأ طرشب ةّيلعف ةلمج ىلع
 نيل ُملعملا لخد» :وحن .دحاو امهيلعف

 .([)قسنلا فطع :رظناو .«سلجو

 يه :اهلبق ام بسحب يتلا واولا - ح
 نم هل لحم ال حتفلا ىلع قيم فرح
 نمضتت الو .مالكلا لوأ يف يتأت .بارعإلا

 وحن .مَسَقلا الو فطعلا الو .«بر» ىنعم

 :رعاشلا لوق

 ةليلك بيع لك نع اضّرلا نيو

 ايواسملا يدبت طخسلا َنيع ٌنكلو
 يه .ةعامجلا واو وأ :ريمضلا واو - ط

 نوكيف لعفلاب لصتي روكذلا عمج ريمض
 :عفر لحم يف نوكسلا ىلع ف

 ,مولعم لعفي لصتا اذإ كلذو ,لعاف - ١

 "أ

 واولا

 أدتبم :«بالطلا») «نوسردي بالطلا» :وحن
 لعف :«نوسردي» .ةرهاظلا ةّمضلاب عوفرم

 نم هنأل ٍنونلا توبثب عوفرم عراضم
 ينبم لصتم ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا

 ةلمجو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 .(أدتبملا ربخ عفر لح يف «نوسردي»

 لقب لصتا اذا :كلذو لاف نناتاحا#

 .«نونحتمي ٌُبالطلا» :وحن لوهجملل
 ريحا +:ضفاتلا :لديفلا ىلا تا

 :ناك :«اوناك») «نونحتمي اوناك ٌبالطلا»

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 ىلع ينبم لصتم ريمض واولاو .ةعامجلا واوب

 :«نونحتم» .اهمسا عفر لح يف نوكسلا
 نونلا توبثي عوفرم لوهجملل عراضم لعف

 ريمض واولاو .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل

 تنلاث عقر لت يف نوكسلا لع قيم لصتم

 ريخ بصن لحم يف «نونحتمي» ةلمجو .لعاف

 عفر لح يف «نونحتمي اوناك» ةلمجو .«ناك»

 .(ادتبملا ربخ

 واولا نوكت :عفرلا ةمالع واو - ي

 ريف عقر ةمالع
 نوملعملا» :وحن .ملاسلا ركذملا عمج ١-

 واولاب عوفرم ادتبم :«نوملعملا») «نومداق

 عوفرم ربخ :«نومداق» .ملاس ركذم عمج هنأل

 .(ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 كوخاو كوباو وهن ةعبلا دارجألا تأ



 او

 هنأل واولاب عوفرم أدتبم :«كوبأ») «ناميرك

 (..ةتسلا ءامسألا نم

 ينبم فرح :ةّيضارتعالا واولا - ك

 يتأت .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع

 ,مالكلا يمّسق نيب ةضرتعملا ةلمجلاب ةلصتم

 ناك» وحن «بارعإلا نما اه لحم ال يقلاو

 ءاعانف -نيمألا لوسرلا وهو 5

 .دئاز فرح :قوصللا واو - ل

 توعنملاب اهطبرل اتعن ةعقاولا ةلمجلاب قصتلب

 لوق وحن ءاهدحو طبرلل حلصت نأ نود

 :درولا نب ةورع

 ؟يريمض ةهركيو ٍءيش ىلع

 ةيعراضملا ةلمجلا ىلع تلخد ثيح

 :ةيالا وحنو ءاتعن ةعقاولا «يريمض ههركي»

 «مكل ريخ وهو ًائيش اوهركت نأ ىسعو)
 ةلمجلا ىلع تلخد ثيح (؟7١ :ةرقبلا)

 .اتعن ةعقاولا ةّيمسالا

 :او

 :يتأت

 .«هابلقاو» :وحن ,ةبدنلل ءادن فرح ١-

 .ةبدنلا :رظنا
 .بجعأ :ىنعب لعف مسا - ؟

 -نوعستو دحاو -نوعبراو دحاو

 -نوناثثو دحاو -نوثالثو دحاو

 -نوعبسو دحأو -نوسمحو دحاو

 .نورشعو دحاو -نوتسو دحاو

 :«نوعب رأو ثالث» لثم

 .نوغبرأو ثالث :رظنا

 :عقاولا

 لمفلا» يف «مقاولا لعفلا» عجار

 .«يدعتملا

 :نإو
 اهدعب سيلو مالكلا ءانثأ يف تعقو اذإ

 .ةدئاز «نإ»و ةّيلاح واولا نوكت ءاط باوج

 .لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلا نوكتو

 .«ينرزت 1 نإو كروزأس» :وحن

 :اهاوحع افاد ذاو

 :وحن ,عجوتأ يعمي عراضم لعف مسا

 وحن .فؤهلتلل ًانايحأ يتأتو «لعفت ام اهاو»

 لعف مسا :«اهاو») «تاف ام ىلع اهاو»

 ريمض هلعافو .نوكسلا ىلع ىبم عراضم

 :نن فام ن1 ةريداقت ًابوهتو .ةلق) ناس

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع بم رج فرح
 فرح :«ام» .«اهاو» ب قلعتم .بارعإلا

 نم هل لح ال نوكسلا ىلع ّقبم ّيردصم
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 عوفرم عراضم لعف :«لعفت» .بارعإلا

 هيف رتتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا ةّمضلاب

 ام» نم لوؤملا ردصملاو .تنأ :هريدقت 56

 .(ٌرجلا فرحب ٌرج لحم يف .كلعف :يأ .«لعفت

 :متولا

 نوكيو «ةينميلا ةجهللا صئاصخ ىدحإ
 يف «تاتلا» :مهوق وحن .ءات نيسلا بلق يف

 عجار .«سانلا» .ةيبرعلا تاحجهللا :

 يف ديفي بولقلا لاعفأ نم العف - ١

 أدتبم اههلصأ نيلوعفم بصني .انيقي ربخلا
 لسن دقو ,«أديفم ملعلا تيجو# :وحن .ربخو

 :وحن .نيلوعفملا ّدسم اهربخو اهمساو «نأ»
 .«عفان ملعلا نأ نأ تدجو»

 هب لوعفم ىلإ ىدعتتف ٠ ؛يقل :ىنعب - ؟
 .«ملقلا َتْدَجو» :وحن ,دحأو

 ,ةمزال نوكتف َدَقَح وأ نِزَح :ىنعب - '"
 .«دمأ قارف ىلع ديز دجو» :وحن

 ”85 هم

 :كدجو

 مّسقو رح فرح واولا .كظحو : ىعمي
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 ئف

 .بارغألا "نيبدل لع العقلا .لع قبب

 عاود دو فرامل عدنلا لدفن
 .فاضم وهو .ةرهاظلا ةرسكلاب رورجمي

 يف حتفلا ىلع نم لصتم. ريمض فاكلاو
 :ديعلا نب ةفرط لوق هنمو .ةفاضإلاب رج لحم

 قفا دما نه نين توج الوحلو
 يدوُعمَمق ىتملفخلأ َمَكُدَجَ

 :هجولا

 نوكي يتلا ةلاحلا ,ةاحنلا حالطصا ينوه

 «ول» يتات» :الثم لاقي امدنعف .مالكلا اهيلع

 دخت اهنأ دوصقملا نوكي «هجوأ ةسمخ يف

 دّصقي دقو .ةفلتخم تامادختسا ةسمخ يف
 امدنعف .هاجتالاو يأرلا ًاضيأ «هجولا»ب
 «سئب»و «معن» بارعا يف» :ةاحنلا لوقي

 هيف أ نع لل هبا كلا هن هايم
 | .نيهاجتا وأ .نيأر

 :بوجولا
 ةدعاقلا ىلع بترتي امب ءاحتنالا وه

 .رخآ هجو هعم غوسي ال او ءاحتنا

 .هب لوعفملا بصنو لعافلا عفر بوجوك

 .عانتمالاو .ذوذشلاو .زاوجلا هلباقيو

 :حو

 ىلع ّينبم نأضلا رجزل توص مسا

7,١ 
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 دحو

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 :دحو

 ةفاضم الإ لمعتست ال ةملك ,درفنم :ىنعب
 .«كدحو كتدهاش» :وحن .ريمضلا ىلإ

 ...«كدحو كتدهاش»و «ايكدحو اكتدهاش»و

 .ةرهاظلا ةحتفلاب ةيوصنم لاح برعتو . .خلإ

 برعتف «يدحو تئج» كلوي يف 2

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب اوم الاح «يدحو»

 لاغتشا اهروهظ عنم .ملكتملا ءاي لبق ام
 .فاضم يهو .ءايلل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا

 ف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

 نالف :ريبعتلا يف برعتو .ةفاضإلاب رجا لحب
 نالف» :ريبعتلاو .(حدملل وهو) «هدحو ,جيسن

 هيلإ ًافاضم (مدلل وهو) «هدحو شيجج

 .ةرسكلاب ًارورجي

 :انادحو

 ءاادعرب كاللقلا ءاض وعن دل رعت
 .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوصنم لاح

 نق بعود دس تاكو
 - ٌنكّدحو - (ىكّدحو
 - مهذحو - اهذدحو -_- هذحو

 -اندحو

 هع ار 2

 :يدحو - نهدحو - امههدحو

 .دحو :رظنا

 :ءارو

 «مامأ» :رظنا .اهبارعإو «مامأ» ماكحأ 5

 ثيح اهناكم «ءارو» ةملك اهتلثمأ يف اعضاو

 .ىنعملا حصي

 :كءارو

 :يتأت

 ينبم 9 : ىنعمب ,رمأ لعف مسا ١-
 006 هيف رتتسم ريمض هلعافو ,حتفلا ىلع

 بطاخملا عم فرصتي وهو .تنأ :هريدقت
 ءنكءارو .مكءارو ءاكءارو .كَءارو :لوقتف

 ةكرخ لع اينبم رمأ لعف مسا هلماكب برعيو
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو .هرخآ
 مسا :«اىكءارو»د) بطاخملا بسح هريدقت
 ريمض هلعافو .نوكسلا ىلع ىبم رمأ لعف

 .(اهتنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ريمضو .«ءارو» فرظلا نم ةكرف ا

 .«فاكلا» درفملا بطاخملا

 :نزولا
 رصلا نازيملا :عجار
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 ةياق ىلا
- 
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 :نرو

 بارعإ برعت .ًءازإ :ىنعع تناك اذإ

 .ةنزا رظنا .«ةنز»

 :يفرصلا نزولا

 .يفرصلا. نازيملا :عجار

 :طسو

 ,ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعت ةملك
 :«طَسو») «احمق لقحلا طَسَو تغيرا وب

 وهو .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 رورجم هيلإ فاضم .«لقحلا» .فاضم

 .بوصنم زييق ا .ةرهاظلا ةرسكلاب

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب

 / مطل

 ٌتسلج» :وحن .هلبق ام 9 هيف لوعفم

 .مهتيب ىأ .«موقلا 1

 للاوألاف .«طسو»و .ةيفرظلا طسو .نيب زييمتلا بجي )١(
 .هريغو فرظ بئان يتأتف ةيناثلا امأ .افرظ الإ يتأت ال
 فالخب «نيب» ةملك «طسو» لحب لحت نأ كل زوجيو

 .«طسو»

 2 ج -

 5 وأ برق : ىنعمب رضام لعف مسا

 :«ناكشو») «ةعرس ثادحألا ناكشو» :وحن

 .رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف مسا

 عوفرم «ناكشو» لعاف :«ثادحألا»

 بوصنم زيي ١ عما .ةرهاظلا ةمضلاب

 .(ةرهاظلا ةحتفلاب
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 :فصولا

 ةفص ىلع ّلدت ةملك , فرّصلا يف .وه
 قم ةيحان نعت وا لل لاح لغ وأ :ةويوق
 ,لعافلا مسا :عاونأ ةعبس يهو .هيحاون

 ,لعفلا مساب ةهبشملا ةفصلاو .لوعفملا مساو
 نمضتملا دماجلا مسالاو ءليضفتلا مساو
 .«بلعثت لجر اذه» وحن) ةمدقلا ةقضلا ىنعم

 5 الك رظنا .بوسنملا مسالاو .(لاتح :يأ
 .هتدام

 :عو

 ىلع ينبم لفطلا خارص توص مسأ

 .بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا

 :ةياقولا

 ن :رظنا .نونلا وه ةياقولا فرح

 .(نونلا)
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 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ برعت

 :ذئتقو
0 

 .ذئنأ :رظنا .«ذئنأ» بارعإ برعت

 :فقولا
 رهشأو .ةملكلا رخآ دنع قطنلا عطق وه

 :ىلي ام هدعاوق

 هيلع تفقو رخآلا نكاس ناك ام - ١
 .«بتكا» :وحن ٠ .ًاحيحص ناكأ ٌءاوس ةوكش

 ,قفلا هىوعدي ,يشمي» :وحن ءالتعم مأ

 .«يضاقلا

 هيلع 57 أك رحتم ناك امو - ؟

 .نيكستلاب
 مضلا دعب هتكسن .اتؤنم ناك ام -

 ,«ماسب تررم»و «ملاس اذه» :وحن .ءرسكلاو

 نيونتلا لدبن ,.ةحتف را تناك نإف

 .«املاس تتار :وحن ,(' ”افلأ

 ديكوتلا نون ىلع َتفَقو اذإ -

 وحن .اهيلع َتْفقوو .افلأ اهتلدبأ ,ةنكاَسلا
 هللاو ,ناطيشلا دبعت الو» :رعاشلا لوق

 بوصنملا نونملا ىلع فقولا زيجتف .ةعيبر اَمأ )١(
 .نيكستلاب

 .ندبعاف :يأ :ةادعاف

 ركدملا دزفملا ريم لع تنكر اناث

 ؛«هب ترو ,«ةتيأر» :وحن .هتنكس .بئاغلا

 لوقك .ةكرحلاب فقولا زوجيف .رعشلا يف ام
 ناو, هةرامس ةضرأ نول .ناك» :ةوجارلا
 فقن انئإف .«اه» ةيئاغلا ثنْؤملا درفملا ريمض
 .«اهتدهاش» :وحن .فلألاب هيلع

 ,صوقنملا مسالا ىلع تفقو اذإ - 5
 ناكأ ءاوس و ناك نإ .هَءاي تبث

 نونم ريغ مأ ,«أيضاق اندهاش» :وحن .ًانونم

 عوفرملا امأو .«يضاقلا تيهاش :وحن

 ناك نإ هئاي فذح حجرألاف .هنم رورجملاو

 ناك اذإ اّمأ .«ضاقب ثررم» :وحن .(":ًانّونم

 :وحن ,"هئاي تابثإ حصفألاف .نونم ريغ
 .«يماحملاب تروفقو «يماحملا ءاج»

 ,وه اك روصقملا مسالا ىلع فقن - !/

 .«ىتفلا ءاج» :وحن ,نونم ريغ ناك اذإ كلذو

 ٌدرنو ,هنيونت فذحن انئإف .ًانونم ناك اذإ ام

 .«ىتف ءاج» اويخلا ,ظفللا يف ج هلأ هيلإ

 هيلع فقن .«ىتف ٌتدهاش»و ,«ىتفب ترو

 .نيونت الب
 ثينأتلا ءاتب موتخملا ىلع فقن - 8

 موق لكلوط :ريثك نبا ةءارقك .اهتابنإ زوجيو (؟)
 "هةر :رفاغ) « يداه

 :دعرلا) «لاعتملا ريبكلا» ةيآلا وحن ءاهفذح زوجيو (؟)
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 ففقرولا

 وحن « ”ةنكاس ٌءاه ءاتلا لادبإب ,ةطوبرملا

 .«ةيواعمب ترزشتو «هرَجش هذهر»

 ثينأتلا ءاتب يهتنملا ىلع فقن -9

 :ةتالعملا تءاحو هرعت انفك ةظوفبلا
 تكي هدهاو

 عم فلألاب هأذإ» َتبتك اذإ - ٠

 اهيلعا تفقوو .نيونتلا تحرط ءنيونتلا

 تلدبا «نذإ» نونلاب اهتيتك اذإو .فلآلاب

 فقي نم مهنمو .اهب اهيلع َتفقوو .افلأ اهنون
 ضعب رايتخا وهو .اقلطم نونلاب اهيلع
 .هفالخ ىلع ةعبسلا ءاّرقلا عامجإو .ةاحنلا

 كّرحتملا ىلع فقن نأ لصألاو

 فقولل ىرخأ هجوأ كانه نكلو .نوكّسلاب
 :ةيلاتلا ةسمخلا اهرهشأ .هيلع

 يف الإ نوكي الو مامشإلاب فقولا - أ
 ىلإ نيتفشلا ةراإ :ةايش إلا وز موسصَلا
 نوكسلاب فقولا دعب .ةمضلا

 كلذو .ىوق وأ فيعض .ةكرحلاب تيوصت ريغ

 عدتو .فرحلا ناكسإ دعب كيتفش مضت نأب
 :لفتلا هنم جرخي جارفنا ضعب [(هنيب

 تدرأ كنأ ملعيف .نيتمومضم يئاّرلا امهاريف
 ارح اما اذهو» ةيومطلا ةكرشلا انهنطب
 فقو .ةقيقحلا يف .وهو .ىمعألا ال ريصبلا

 نم .ةرشابم

 :مهتغل ىلع لوقتف ,ءاتلا نيكسنب فقي نم مهنمو )١(

 ةروس لهأ ايد :لوقي مهضعب عمس دقو .«ةرجش هذه

 د هنم ٌظْفحأ ام هقاو» :هعمس نم 0 لامف «ةرقبلا

 اهيلإ راشُي امنإ ةّمضلاو .فرحلا ناكسإب

 كلذو .فيعضتلاب فقولا - ب

 اذه» :وحن .هيلع فوقوملا فرحلا فيعضتب

 هرخآ ناك ام يف فيعضتلاب فقوي الو .«ملاس

 .انكاش:ةليق ناك اناوأ :ةلع فرع وأ :ةزيه

 فقولا وهو .مورلاب فقولا - ِج

 اهفيفختب يأ .ةريخألا ةكرحلا سالتخاب

 فقولا نومنمي ءاّرقلا رثكأو .اهمامتإ نود

 .ةختفي' يهتنملا يف مورلاب
 ةكرح لقنب نوكيو لقنلاب فقولا - د

 كيلع» :وحن .هلبق ام ىلإ ريخألا فرحلا
 نأ هطرشو علا كيلع :لصألاو ,«ريصلاب

 الأو .ًانكاس ريخألا فرحلا لبق ام نوكي
 ”ةحتف ةلوقنملا ةكرحلا نوكت
 ٍزجارلا

 2210111 ريثك ٍرغملاو ن تبيح

 .هب رضأ م :لصألاو

 نأ زوجي .تكسلا ءاهب فقولا - ه

 ءاه ةدايزب تاكرحتملا ضعب ىلع فقوي

 لعفلا يف كلذو .«تكّسلا ءاه» ىمست ةنكاس
 .هرخآ فذحب موزجملا رخآلا لتعملا عراضملا

 رخآلا ّلتعلا رمألا لعف يفو هدي ١ وحن
 ,هف» «ةشمإ» :وحن .هرخآ فذح ىلع ئنبملا

 لوق هنمو .

 .ةحتفلا لقن شفخألاو نويفوكلا زاجأو )١(

 ,7”]آ72



 مكولا
2 2 ١١ ١ 

 ميف» :وحن .ةيماهفتسالا «ام» ىفو ؛200«هع
 < هدد * 8ع هداهم )0( .

 «همع ثحبت معا»و «؟هميف بغرت  2٠يلو
 يآ .٠ . 5 5 2

 .هنيهذا .هلعل .هنإ هب ر» :وحن .ىنبملا فرحلا

 ٠ ٠ ئىل ٠ .٠

 ورك مهنإ .هنودهتجملا مركا

 :مكولا
 ,ةعيب ر ةليبق رم تفرع ة سصاظ

 «مك» نيبطاخملا ريمض فاك رسك يف لّثمتت

 يف «مكيلع .مكب» :نولوقيف ٠ ةرسكب قيس اذإ

 .ةيبرعلا تاحيللا عجار لع 0

 ةاسبت الو
 .اميس ال :عجار

- 
 نإ

 :ولو
 اهدعب سيلو .مالكلا ءانثأ يف ثعقو اذإ

 ةدئاز «ول»و ةّيلاح واولا نوكت .ءا باوج

 بصن لحم يف اهدعب ةلمجلا نوكتو ,ءلصولل

 .«ينع تذعتبا ولو كّركذتأس» :وحن ,لاح

 يف تكسلا ءاهب نايتإلاو «ىعو .فو» نم رمألا امه )١(
 .بجاو قورفملا فيفللا لعفلا رمأ

 .«مع تحن مع» :وحن ,نوكسلاب فقولا زوجيو (1)

 مركأ نإ .ٌبْر» :وحن .نوكسلاب فقولا زوجيو (؟)
 .«نودهتجملا

- 

 :ىفو

 :يتأت

 عفر يف اهلمع لمعتف .«لاز» ىنعٌب - ١

 :رظنا) اهطورشبو .ربخلا بصنو أدتبملا

 :رعاقلا لوق وحن .(لاز
 هاب نصت ري ماحزأف

 يي لام هد

 ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح :«ال»)

 عراضم لعف :«ينت» .بارعإلا نم هل لحم
 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم صقان

 :هريدقت 55 هيف رثتسم ريمض همساو ,لقتلل

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«عطقتت» .يه
 ابوجو هيف رتثتسم ريمض هلعافو .ةرهاظلا

 راخ بصن لحم يف «ٌمطقتت» ةلمجو .يه :هريدقت

 .(«ماحرأ»

 ,امات العف نوكتف .رتف وأ رصق :ىنعم -5

 .«هلمع يف ديز ىنو ام» :وحن

 سا م ص

 :بضو

 :يتأت

 ال :ليوشتلا .لاففأ قنا المقال

 امهلصأ نيلوعفم بصني ءايضام الإ لمعتسُي
 .«أنيجع قيقدلا َتْبْهَو :وحن ءربخو أدتبم

 سيل نيلوعفم بصنتف .ىطعأ :ىنعب -
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 ليو

 .«الام

 :مهولا
 ,بلك ينب ةليبق اهب تقرع ةيِجحلا ةصاخ

 ل نييئاغلا ريمض ءاه رسك يف لثمتت

 :عجار .«مهنم)) ف «(مهنم» :لوقتف ,«مه»

 " .ةّيرعلا تاجهللا

7 
 يبم ,عجوتأ :ىنعب عراضم لعف مسا

 .باطخلا فاك هقحلت دقو .نوكسلا ىلع

 :ةرانع لوق وحن

 انهفقس ارجباو. ينقل ىنع دقتلو

 ميقأ ٌركنع َكْيَو :سراوفلا لبق
 لاقت رجزلل هيبنت فرح اهلعجي ْنَم مهنمو

 .رودحملاو هوركملا نع عوجرلل

 م ©

 :بيو

 ريغب تفيضأ اذإ .باذعلا راهظإل ةملك
 الزيفم :تزتو ٌبَضنت «كبيوو وجت مالا
 تفيضأ اذإوا .اهانعم نم فودحم لعفل

 5 5 «رثاعلل بِيَوَف :وحن .ماللاب

 يى و

 ذاع :ةفاضا نود كلممتبا اذإو. ")اووي اديز تبهو» :وحن

 اهعفر زاجو .قلطم لوعفم اهنأ ىلع اهبصن
 هةرييدسلا كود ريك اكتم اننا لمع

 فوذحم أدتبمل ٌريخ اهنأ ىلع وأ .بولطم
 .بولطملا :هريدقت

0-2 

 520 .«بيو» ماكحأ اه ا ةملك

 .ٌبيو :رظنا .اهبارعإ

 سمس ©

 : سيو

 52 «بيو» ماكحأ ال عر ةملك

 .ّبيو :رظنا .اهبارعإ

 .اهبارعإو اهماكحأ اهو «بيو» ىنعمب

 :ببو ؛رظنا

 يذلا ءاعُدلا ىنعم ةركنلاب ءادتبالا غّوسمو )١(
 .هتمضتت
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 رم 8.6 ٠

 همليو وا همليو

 لم © م ور

 :همليو وأ همليو
 داري ظفل .«هّمأ»و «ليو» نم بكرم ظفل

 .ليو :رظنا .بجعتلا هب

 2 ً مسه «٠ هم

 :اهمو وا هيو وا هيو

 .ثاثحتساو ضيرحتو ءارغإ ةملك

 ءاعمجو ىنثمو ادرفم .ثنؤملاو ركذملل ةكرتشم

 :تيمكلا لوق وحن
 اهلثم يف ُتِداوح تداحعو

 كاُلُف اهو :يلثمل لاقي
 بسح عراضم وأ) رمأ لعف مسا 507

 هلعافو .رخآلا ةكرح ىلع اًينبم .(ريدقتلا
 وأ) تنأ :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 لعف مسا اهانربتعا اذإ .وه :هريدقت ًازاوج

 .(عراضم

 .ميخرتلل نونلا تَفِذَُحَو الف اي يأ ُُظ )01(
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 ءايلا باب

 :(ءايلا)ي

 :يتأت

 ناك ًاركذم .درفملا ملكتملل ًاريمض أ

 ل ف نوكسلا ىلع 1 اثنؤم مأ

 هسا تلصتا اذ] كلذ« ةفاشالاب يدع

 .«يباتك اذه» :وحن

 تلصتا اذإ كلذو رجلا فرحب رج .

 .«ينم معمل ٌرس» :وحن ءرج فرحب

 لعفلاب تلصتا اذإ .هب لوعفم بصن -
 :وحن .(ةياقولا نون اهقبست ةلاحلا هذه يفو)

 .«ملعملا ينأفاك»
 تلصتا اذإ .اهتاوخأو «نإ» مس 5

 .«يدالب ملع عرتخأ قت اد :وحن ءاهم هذه

 ىلع اًينبم ,ةثنؤملا .ةبطاخملل ًاريمض - ؟

 :لح يف نوكسلا
 لعفب تلصتا اذإ كلذو .لعاف عفر -

 ىلع نيرباشت ِتنأ» :وحن ,مولعملل

 عوفرم عراضم لعف :«نيرباثشت)«كلمع

 :ةسحملا لافلام دلنالا ةونلا توك

,)18 

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

 عفر لح يف «نيرباثت»ةلمجو .لعاف عفر لح
 .(ادتبملا ريخ

 لعفب تلصتا اذإ ,لعاف بئان عفر -
 را ٍتنأ» :وحن .لوهجملل

 اهب لصتا اذإ .صقانلا لعفلل مسا عفر -
 .«ةدهتحج ينوك» :وحن ,2لعفلا اذه

 :نوكيو ,برعي ال افرح تف

 عراضم يف انس الا 0 95

 100 ا
 حرش ىلإ عمتسيو .بلاطلا بتكي» وكي

508 
 و «ىنثملا يف ٌرجلاو بصنلل ةمالع

 تدهاش» :وحن ءامهب قحلملاو .ملاسلا ركذملا
 بوصتم هب لوعفم :«نييلاطلا») «نيبلاطلا

 تورس سوا هنأل ءايلاب

 هنأل ءايلاب رورحي مسأ :«تملعملا]ةيملعملا

 .(ملاس ركذم عمج
 :وحن .,ةتسلا ءامسألا يف رجلا ةمالع -



 اي

 ءايلاب رورحم مسا :«كيبأ») .«كيبأب ا

 ٌرج لحم يف حتفلا ىلع بم لصتم ريمض
 .(ةفاضإلاب

 «ٌيورق» :وحن .بوسنملا مسالل ةمالع 59

 .«ينانبل

 لجر» :وحن .ريغصتلا ىلع لدي افرح -
5 
 .«مهعرد مهرد ,ليجر

 :اي
 دعا طيوتلو::«تيرقلل "هاد قرع

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلعم بم .ديعبللو

 نمو .ءادنلا فورح رهشأ يهو .بارعإلا

 .هنأ اهصئاصخ
 تاودأ نم اهريغ نود اهفذح زوجي - ١

 ىدانم :«ديز») «هبتنا ديزا» :وحن .ءادنلا

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 .(فوذحملا ءادنلا لعفل

 الو .«هللا» ةلالجلا ظفل ّىداني ال - ؟

 .اهم الإ «اهتيأ» وأ «”اهمأ»

 وحن ,ةبدنلا يف «أو» بانم بونت - '"'

 بنج يف َتْطَّرف ام ىلع اتّرْسَح اي» :يآلا
 .(01 :رمزلا)«هللا

 هلل اي» :وحن .ةثاغتسالل تأت - ؛

 يف ةغيصلا هذه بارعإ رظنا .«كدابعل
 .«ةثاغتسالا»

07 

 «رَحلَل اي» :وحن .بجعتلل يتأت -ه
 ىلع ينبم بجعتلل ءادن فرح :«اي»)

 :«ٌرَحلل» بارعإلا نم هل لح ال نوكسلا
 ىلع ىنبم بجعتلل دئاز رج فرح ماللا

 مسا :«ّرحلا» بارعإلا نم هل لح ال حتفلا

 هب لوعفم هنأ ىلع الحم بوصنم أظفل رورحي

 .(فوذحملا ءادنلا لعفل

 :اهمأ اي
 .اهنأ :رظن

 :ةراج ِتنأ ام اتراج اي
 :اهلصأ :«اتراج» .ءادن فرح :«اي»

 ءاي ىلإ هتفاضإلا بوصنم ىدانم .يتراج

 فاضم ةفوذحملا ءايلاو .افلأ ةبلقنملا ملكتملا

 هانعم نع جرخ يفن فرح «ام» .هيلإ

 عفرب) ربخ «ةراج» .أدتبم :«تنأ» .بجعتلل
 لحم يف ةيماهفتسا «ام» رابتعا زوجيو .(ةراج
 «ةراج»و .أدتبم «ِتنأ» و مدقم ربخ عفر

 قس ةلوؤم لاح وأ نيم :بصتلاب

 :قيرغلل سانلل اي
 يف يثاغتسالا بولسألا اذه بارعإ رظنا

 .«ةثاغتسالا»



 :الجر ُهَل اي
 :يلاتلاك برعيو .بججعتلل لمعتسي ريبعت

 هل لحن ال نوكسلا ىلع بم ءادن فرح «اي»
 دئاز رج فرح ماللا :«هل» .بارعإلا نم

 .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 ةحتفلاب بوصنم زيي :«الجر» .ىدانم بصن
 .ةرهاظلا

 : لجَر ْنِم
 اي» برعتو .اًضيأ بيعت لمعتسي ريبعت

 تلح هل اي» قامت ف «هل اي» بارعإ «هل

 ىلع ينبم دئاز رج فرح :«نبا .اهرظناف

 : ٍلجر» تارع إلا نم هل لح ال نوكسلا

 يق دنأ ليك ال بوصتم اظل زوره مها

 :اذه اي
 ال نوكسلا ىلع ىنبم ءادن فرح :«اي»

 رع ولاهو: هوي ازطلا نيب هل لخ

 نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت
 ىلع ّيبم ةراشإ مسا :«اذ» .بارعإلا
 .ىدانم بصن لح يف نوكسلا

 :هانه اي
 مسأ «هأنه» ةملكف .ءوس لجر اي :ىنعمب

 راسي

 كلذو ءادنلا يف الإ لمعتست ال ةيانكلل ةركن

 :سيقلا ئرما لوق وحن .مذلل
 ءااتف'ا افونق ينبار دقو

 دب ذك ”تتقحلا كو

 لحم يف مضلا ىلع يىنبم ىدانم :«هانه»)

 كولد هادا لمعلا هبل فنتق

- 

 :ديدابي

 .ديدابأ :عجار .«ديدابأ» يف ةغل

 :ديب ادي
 «ديب ادي ملقلا كتيطعأ» :وحن يف 57

 ةحتفلاب ةبوصنم لاح :«أدي» :يلاتلاك
 ىلع ينبم رج فرح ءابلا :«ديب» .ةرهاظلا

 ةفصب قلعتم بارعإلا نم هل لح ال رسكلا
 أدي ملقلا هتيطعأ :ريدقتلاو .«أدي» ل ةفوذح

 ةرسكلاب رورجم مسا :«دي» .ديب ةقصالم

 .ةرهاظلا

 :راسي
 .اهبارعإو اهماكحأ اهو «لامش» ىنعب

 «راسي» ةملك اهتلثمأ ف ًاعضاو ل ا :رظنا

 .اهناكم
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 ليعافي ,لعافَي

 :ليعافي ,لعافي
 رظنا .ةرثكلل يذلا ريسكتلا عمجل نانزو

 .ش ةرقفلا © مقرلا . ريسكتلا عمج

 :نيقيلا

 هضراعي ال يذلا مزاجلا داقتعالا وه

 اذه نوكي دقو .ملكتملا هب ملسي رخآ ليلد

 .حيحص ريغ وأ عقاولا يف احيحص داقتعالا

 .«نيقيلا لاعفأ» :رظنا

 و

 «انه كنأ ينم ًانيقي ُتئج» :وحن يف ب :

 يرمقم وأ .ةرهاظلا ةحتفلاب ةبوضنم لاح
 انو ,نقيتأ :هريدقت فوذحم لعفل اقلطم

 .ةرهاظلا ةحتفلاب

 و

 :نيمي
 .لامش رظنا .«لامش» بارعإ برعت

 :وحن يف وأ ,«انيع تهجتنا :وحن يف برعت

 ,«أراسيو انيمي اندنع ٍةسايسلا لاجر عّروتي»

 طي
 ,رمأ الو هل يضام ال دماج عراضم لعف

 َّث يف :يأ «اطيه طيبه ديو لاز ام» :وحن

 :طايطاو رو دعابت يف :ليقو ,ةّبلجو

 :موي

 .عوبسأ :رظنا .«عوبسأ» بارعإ برعت

 2 وي
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